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                                               (1 ) 

 المقدمة                                             

م ، ورضبوا أكباد اإلبل بغية حالة املغاربة ، فشدوا إليها رحاهلنفس الرشكلت أرض احلجاز مطمح أ

وتركوا لنا سجال حافال وصوهلا ، متجشمني عناء السفر ، ومتحملني مشقة البعد ، ولوعة الفراق ، 

آخر ،  ، وتتفاوت أمهية ما كتبوه بني رحالة و  ، وعرف بأدب الرحلةالشخصية  ضمنوه مشاهداهتم

كتب قدن رحلته ، وياملنهج الذي سلكه يف تدوكل واحد منهم ، وبحسب االهتامم الشخصيلبحسب 

املغاربة إىل احلرمني يف  م رحالتأمام املعارصين يف باب أدب الرحلة األستاذ د.عبداهلادي التازي ثبتا بأه

 .(1):)رحلة الرحالت(كتابه 

يف القرن احلادي عرش اهلجري املوافق للقرن السابع عرش  رحلة قام هبام ومن أهم وأشهر رحالهت

متصوف مشارك يف علوم املعقول واملنقول ، هذا الرحالة هو عامل موسوعي فقيه أديب رحالة و امليالدي 

"ماء الموائد" ، ث  ، يف رحلته املسامة :أبو سامل العيايش ، حج ثالث مرات ، ودون تفاصيل حجاته الثال

 .أو:" الرحلة العياشية للبقاع الحجازية"

وإليامين العميق بام يتوفر عليه أدب الرحلة من معلومات مهمة جدا ختدم تاريخ املذهب املالكي ، من 

، جعلت نصب عيني استخراج ما يف  -دراسة وإقراء –بحركته العلمية جهة التعريف برجاله وبكتبه و

هذا النوع من املؤلفات من فوائد وملح وطرائف ومعلومات تساهم يف رسم الصورة الكلية لتاريخ 

 املذهب 

                                                           
وما  1/54:  2005 – 1426رحلة الرحالت ، مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلة ، د.عبداهلادي التازي ، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ، )1(

وما بعدها  41م ، ص:2008بعدها ، ويف كتابه : بني املغرب وليبيا من خالل رحلة الوزير اإلسحاقي ، املؤسسة العامة للثقافة ، ليبيا ، ط. األوىل ، 

. 
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، فاستخرجت ما فيها من معلومات (1)هـ[177]ت:بعد املالكي ، وكنت فعلت ذلك مع رحلة التيجاين

، ويف هذا البحث (2)ن يف القطر الليبي وقت تدوينه لرحلته متعلقة بعلامء ومصنفات علامء املالكية املوجودي

أدب الرحلة كرافد سأتناول بعضا مما يف رحلة العيايش مما يصب يف ذات الغرض ، وقد سميت البحث :

 .من روافد املذهب املالكي ، أبو سامل العيايش نموذجا 

أصحاب أهم املدونات يف لبحث من كونه يستقي مادته من معني مل يوله : تنبع أمهية ا بحثأمهية ال

[ ، ت:هـ799[ ، وابن فرحون ]هـ544ت:تراجم علامء املذهب املالكي ، كعياض ]

األمهية التي يستحقها ، وإن كانوا مل هيملوه بالكلية [ هـ1360ت:خملوف ][  ، وهـ1036ت:]تينبكوالت

الرحالت من معلومات خيتلف عن طريقة تناول هذا البحث ملا يف كتب  ، ولكني أجزم  بأن طريقة

هـ[ ، وابن 700كرحلة العبدري]ت: تأخذهم ، فمطالع كتبهم جيدهم رجعوا للرحال

هـ[املسامة)ملء العيبة باممجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة( ، 721ُرشيد]ت:

من مصادر  امصدرة )تاج املفرق يف حتلية علامء املرشق( ، باعتبارها هـ[ املسام767ورحلة البلوي]ت:

ف ل  سم مؤ  م إن اختلف يف حتديد سنة وفاته ، أو لذكر امثال   بني تواريخ وفاة العل   الرتمجة لكي يرجحوا 

كي يف الرحلة من معلومات متعلقة بأعالم املذهب املاللب كل ما هذا البحث فيهتم  بج من مؤلفاته ، أما

من  لطلبته العلم املرتجم سهبذكر ما كان يدر  اته يف املذهب  ، وكذلك مصنف ، وما فيها من حديث عن

صور من ، وكأن البحث هيدف لرسم صورة متكاملة عن املذهب املالكي يف عرص من العكتب املذهب

أساليف فيام ، ومن رص ، عىل أن تشتمل الصورة املرسومة عىل ما تقدم خالل رحلة دونت يف هذا الع

                                                           

أصوله وقضاياهواملنعقدة  لكي املذهب املاحيث استفدت منها كثريا يف بحث حول خدمة العلامء الليبيني للمذهب املالكي  ، قدم يف ندوة )1(

 . 2014يناير 28ـ  27بطرابلس الغرب :

، ينظر : مقدمة رحلة التيجاين ،  رحلته اقترصت عىل بعض املدن الواقعة حاليا ضمن دولتي تونس وليبيا وكان مرافقا لسلطان حفيص  )2(

 .م 1981لعربية للكتاب عبداهلل بن حممد التجاين ، حتقيق : العالمة حسن حسني عبدالوهاب ، الدار ا
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 سأبني يف املبحثني الثاين والثالث امقصدت إليه العيايش ، حيث استفاد يف رحلته من رحالت من سبقه ، ك

. 

عن الرحالت   ،  تناول كثري من الباحثني من مسترشقني ومسلمني احلديثدراسات سابقة :

، والشيخ محد اجلارس  لتازيستاذ حسن حسني عبدالوهاب ، واألستاذ عبداهلادي اككراتشوفسكي واأل

وكل وغريهم ممن عني بتحقيق الرحالت أو بدراستها ، ود.شوقي ضيف  ، ستاذ حممد حجي ، ، واأل

متيزت هبا  به ، أو من اجلانب الذي صختصواحد من املهتمني بأدب الرحالت يتناوهلا من اجلانب الذي 

، بني رصد احلياة االجتامعية ، خمتلفة  معلوم أن أغراض املرحتلني ومناهجهم يف التدوينهذه الرحلة ، و

أو احلالة العلمية والثقافية ، أو احلديث عن األمور اجلغرافية ، وغريها ،  ولكني مل أقف عىل بحث أو 

دراسة أو مؤلف ُخصص لرصد ما يف الرحالت من معلومات ختص املذهب املالكي ، وتساهم  يف خلق 

 .يشمل رحلة العيايش موضوع البحث  ، وهذا األمرصورة له من خمتلف النواحي 

تقترص الدراسة عىل استخراج مجيع ما يف رحلة العيايش من :  وأهدافها( حدودها) بحثالحمتوى 

معلومات متعلقة بعلامء املالكية الذين لقيهم العيايش أو حتدث عنهم وإن مل يلقهم ، كأن يكونوا من طبقة 

شيوخه أو شيوخ شيوخه ، وكذلك استخراج ما يف رحلته من حديث عن كتب املالكية سواء أكانت من 

كام تشري دون استقصاء إىل نت من الكتب الدراسية التي كان ُيقرئها الشيوخ ، مؤلفات عرصه ، أم كا

، وسبب عدم بعض اجلوانب الفقهية يف شخصية املؤلف والتي انعكست عىل ما دونه يف رحلته 

االستقصاء كون رحلته مشحونة باحلديث عن القضايا األصولية والفقهية واستقصاء ذلك يتطلب عمال 

 .ه علميا قائم بذات
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 :بحثالومراجع مصادر                                                               

استفدت من اقتفاء األثر ، ورجعت ملقدمات حتقيق بعض الرحالت املنشورة ، ولبعض يف التمهيد : 

 .الدراسات حول كتب أدب الرحلة ، وكذلك لبعض كتب طبقات وتراجم القرن احلادي عرش اهلجري

رجعت لرحلة العيايش ، وكذلك لبعض كتب طبقات وتراجم القرن احلادي عرش ويف املبحث األول: 

 .، خصوصا منها املتعلق بعلامء الغرب اإلسالمي

 . رجعت لرحلة العيايش ، ولفهرس اخلزانة احلمزيةويف املبحث الثاين :

قوه أو حلقوه ، ولكتب رجعت لرحلة العيايش ، ولرحالت ُأخر لرحالة سبويف املبحث الثالث:

 البلدانيني ، وبعض كتب فروع الفقه املالكي.

، ثم خامتة فيها أهم النتائج والتوصيات ، ثم جاءت الدراسة يف متهيد  ، وثالثة مباحث : بحثمنهج ال

ت حللت ألفاظ البحث وتكلم: التمهيد في ف، يف آخر البحث ذكرت املصادر واملراجع التي أفدت منها 

رحلته –العيايش –ملذهب املالكيا-رافد  -صطلحات هي ) أدب الرحلةهذه املوعنها بام يناسب املقام ، 

 ماء املوائد(.

باملذهب عىل حدة  بأدب الرحلة ، ثم بينت مرادي بلفظ رافد ، وما تعنيه هنا ، ثم عرفتفعرفت 

ت للعيايش ترمجكب إضايف ، ثم فباإلمام مالك ريض اهلل عنه باختصار ثم عرفت باملذهب املالكي كمر

، ثم حتدثت عن أمهية رحلته ملن أراد االستزادة أهم مصادر ومراجع ترمجته  تكرترمجة مقتضبة جدا ، وذ

يف هذا عنها  احلديث عن رحلته ، ألن ما كتبته  بعض اليشء يف تأطنب، و، وتعدد اجلوانب املعرفية فيها 

 .، فمن املفيد إيراده ، ومل أعتمد فيه عىل مصدر أو مرجع هو حصيلة ما مجعته من قراءيت هلااملوضع 
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، ذكرت علامء املالكية الذين  من لقيهم يف رحالته من أعالم املالكية: -وعنوانه  -  املبحث األولويف  

أو ترجم هلم وإن مل يلقهم ، لكوهنم يف الغالب من لقيهم يف طريقه أو يف املدن التي دخلها أو يف احلرمني ، 

وذكرهتم مرتبني عىل تاريخ وفاهتم ، وأترجم للعلم باختصار ، مقدما ة شيوخه أو شيوخ شيوخه ، طبق

كالم العيايش فيه ، ثم أذكر عن غريه ما البد من ذكره يف ترمجة العلم ، ثم أذكر يف اهلامش اجلزء 

 .والصفحة من رحلة العيايش ، مع أهم مصادر ترمجته من كتب الطبقات والرتاجم 

ذكرت فيه ف،  التي حتدث عنها يف رحلته ومصنفاهتم  كتب املالكية: -وعنوانه  –املبحث الثاينيف وأما 

كالمه عن خدمتهم للحديث النبوي  من خالل حسب فنوهنا ، مبتدئا ب التي أتى عىل ذكرها  مؤلفاهتم

عن رشوحهم لدواوين السنة ، ثم كتب الفقه وعلومه ، فكتب أصول كذلك حديثه ، و ورشوحه  املوطإ

الفقه ، فكتب تاريخ املذهب املالكي  بمختلف أنواعها ، من طبقات وفهارس وأثبات ورحالت  ، 

فذكرت الكتاب وأوردت كالم العيايش بخصوصه ، ثم تكلمت عن الكتاب من جهة حمتواه ، وذكرت 

 . المطبوعا ، أم  كانما وقفت عليه من بياناته إن 

تكلمت فيه عىل أمرين ، األول : ف،  بعض اجلوانب الفقهية يف الرحلة: -وعنوانه  –املبحث الثالثويف 

مسألتني فقهيتني من باب التمثيل عىل ما يف الرحلة  ت فيه ما حتىل به العيايش من تسامح ، والثاين : ذكر

مفيد من تنقيح وحترير  هبعض همن علم جم ، وملا يف ملا فين اهتاممهم أن يوليه الباحثو فقه جم ، ينبغي من

 جدا ، وهاتان املسألتان مها :

 جاج املغاربة بعرفة ليلة عرفة العتقاد كثري منهم أن ذلك من مناسك احلج .عوام حبعض وقوف -1

ن حكم دخول البلد الذي حل به الوباء ، وكذلك حكم اخلروج منه ،وقد ذكرها العيايش ملناسبة أ-2

 الوباء حل بأحد املدن يف طريق عودته من احلج .
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فبدأت املسألة بنقل كالم العيايش فيها ، ثم علقت عىل كالمه بام خيدم ما نحن فيه من جتلية جوانب 

 .واألصولية عىل وجه اخلصوص ، والعلمية عىل وجه العمومشخصيته الفقهية 

 ث قد أجاب عليه ، أال هو : هل جيدأرجو أن يكون البح م التمهيد أحب أن أطرح سؤاال ويف ختا

الباحث يف كتب  أدب الرحلة ما يمكنه من ملء الكثري من الفراغات املتعلقة بتاريخ املذهب املالكي 

رجاال ومصنفات أم ال حاجة به لذلك اكتفاء بكتب طبقات وتراجم املالكية ، والقصد هنا بالطبع لنوع 

رحلة ، أال وهو كتب الرحالت الدينية لرحالة الغرب اإلسالمي عموما من من معني من كتب أدب ال

 أدناه بإفريقية إىل أقصاه باملغرب واألندلس، واملسامة كذلك بالرحالت احلجية أو احلجازية  ؟ 
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(2) 

 تمهيد

مخسة ألفاظ البد من رشحها قبل الولوج إىل صلب املوضوع لنكون عىل احتوى عنوان البحث عىل 

رحلته ماء –العيايش  –املالكياملذهب   -رافد  -هي ) أدب الرحلة هذه األلفاظبينة من حمل حديثنا ، و

، فسأذكر شيئا من الكالم عليها بام يتناسب مع كون احلديث عنها ماهو إال مدخل ألج من خالله  املوائد(

 .إىل صلب البحث

هو فن من فنون النثر ، ينقل فيه الرحالة ما عاينه أو سمعه من روايات شعبية أثناء  : أدب الرحلةأوال: 

وخى فيه الدقة يف املالحظة والوصف سفره أو ما نقله من مصنفات قائمة بأسلوب الرسد القصيص ، يت

 .(1)احلي املتحرك وسهولة الرواية مع حتري احلقيقة

الرحالة املغريب ابن  ب من الفنون األدبية ، وقد اكتسبوقد خلف املسلون تراثا ضخام يف هذا الرض

، وأنواع الرحالت  كونه أشهر رحالة يف الرتاث اإلنساينبالعاملية  شهرته م[ 1377هـ/779]ت: بطوطة

هـ 237التاجر السريايف ]ت: تتعدد باختالف أهداف كل رحالة ، فهناك رحالت جتارية كرحلة سليامن

هـ 560يس ]ت:ـم[ واإلدري897هـ/284م[  ، وأخرى جغرافية كرحلة اليعقويب ]ت:851/

كرحلة املسعودي  ، وتارخيية م[1048هـ /448كرحلة البريوين ]ت: م[ ، وعلمية1066/

[ وابن فضالن م846/هـ250كرحلة الغزال ]ت: ، ورسمية دبلوماسية م[957هـ/346ت:]

، وأشهرها وأكثرها الرحالت الدينية والتي تعرف باسم الرحالت احلجية أو  م[921هـ/309]ت:

رحلة ابن  ، ومن أبرز رحالت هذا النوعاحلجازية 

                                                           
أدب الرحالت عند العرب نشأته وتطوره ابن بطوطة أنموذجا ، مصطفى سامل عبداهلل حلبوص ، منشورات املركز الوطني  )1(

 .19ص :، ط. األوىل ،   2009للمحفوظات والدراسات التارخيية ، ليبيا ، 
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[ ، م1321هـ/721ت:ابن ُرشيد]م[،و1300هـ/700ت:والعبدري][،م1217هـ/614بري]ت:ُج 

 .(1)م[ ، وابن بطوطة، والعيايش 1365هـ/767وي]ت:ل  والب  

ْفد  من :رافدثانيا: رْس   ،الرِّ ل ةُ وهوب اْلك  اُء والصِّ ط  يُء  ،: الع  ة  أ ن يكون  الف  اع  يث: )من اْقرتاب الس 
نْه احل د 

م  و 

 يصري 
 
ْيء ة املسلمني  أ ْهل الف  ع  ُهو  جلام  ُْصل و  ي َي 

ْيء  ال ذ  اج  والف  طي ًة، ُيريُد أ ن اخل ر  ًة وع  ل 
ْفدًا( أ ي ص  ر 

ى، ال   ْدر اهل و  ْوم عىل ق  ْوٌم ُدون  ق   ق 
ط ايا، وخُي صُّ ب ه  ٍت وع  ال  ه.ص  اضع  و  ُع م  ال  ُيوض  ، و 

اق  ْست ْحق    ب اال 

ْعطاُء ، و    ان ُة واإل  ع  اُد: اإل  ْرف  اُه. واإل  ب: أ ْعط  د  رض   ْفدًا، من ح  ُدُه ر 
ْرف  ه ي  د  ف  ْتح م صدُر ر  ْفد ب اْلف  قد و الر 

ْفد نُْهام  الرِّ
ْسم م  اال  ه: أ عان ُه، و  د  ف ده وأ ْرف  ر 

(2). 

يعطي داللة عىل العطاء واإلعانة واإلمداد ، وهو ما أنشده هنا ، فالبحث  من إذن فاملعنى اللغوي 

خالل هذه املحاولة املتواضعة يرمي إىل توظيف أدب الرحلة بأنواعه املختلفة يف مد املذهب املالكي يف 

ن املتعاقبة جمال طبقات علامئه ومصنفاهتم ، أو يف جمال احلركة العلمية يف القرو يفجمال الفروع الفقهية أو

لقيمة التي تساهم بال شك يف زيادة مصدر املعلومات حول تاريخ املذهب املالكي ورجاله باملعلومات ا

 ومصنفاته .

يف اللغة  فاملذهب، ثم أعرفه بعد تركيبه ،  وسأعرف أفراد هذا املركب اإلضايف:املذهب املالكيثالثا: 

ةُ الط  الطريق ، ومكان الذهاب  ، ومفعل من الذهاب ، صالح له وملكانه ولزمانه ، ومعناه : : يق   ، ر 

ن ةً  س  ة ح  نًا، أ ي ط ريق  س  بًا ح  ْذه  ب  فالٌن م  ه  ال: ذ   .(3)ُيق 

                                                           
 وما بعدها )بترصف(. 45املرجع السابق ص: )1(

 .تاج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ، حتقيق جمموعة من العلامء ، الكويت ، مادة )رف د( )2(

املصدر السابق ،  مادة)ذ هـ ب( ، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص الشيخ خليل ، حممد بن حممد احلطاب ، حتقيق جمموعة من العلامء ، دار )3(

نور البرص يف رشح املخترص ، أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل ، حتقيق :د.عبدالكريم قبول ، دار ، و 1/34م ، 2010، ط. األوىل  الرضوان ، موريتانيا ،

 .206م ،  ص:2013الرشاد احلديثة ، املغرب ،ط. األوىل ، 
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هو ما ذهب إليه إمام من األئمة من األحكام االجتهادية ، ويطلق عند املتأخرين فأما يف االصطالح :و

 .(1)عىل ما به الفتوى 

املتبوعني من أهل السنة ، وهو : مالك بن أنس وأحد األئمة األربعة ، ة ، نسبة إلمام دار اهلجراملالكيو

، وبناء عىل (2)م 795هـ/179م ، وتويف:712هـ/93، ولد: بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي

:هو ما نسب إىل اإلمام مالك  ة ، فاملذهب املالكي كمركب إضايفتعريف املذهب واملالكي كل عىل حد

لكي يف البحث أوسع من أن من رأي يف األحكام االجتهادية ، وال شك أن استخدامي للفظة املذهب املا

عيايش من جوانب متعلقة بالفروع الفقهية االجتهادية ، ألين سأتكلم عن علامء رحلة ال يقترص عىل ما يف 

 املالكية ومصنفاهتم كذلك .

عفيف الدين ، أبو سامل ، عبداهلل بن حممد بن أيب بكر بن أبو سامل العيايش : هو :  العيايشرابعا : 

 ، رحالة ، مشارك يفمغريب يوسف بن موسى بن حممد بن يوسف العيايش املغريب املالكي:فقيه مالكي 

ينتسب لقبيلة بربرية تتاخم بالدهم الصحراء من أعامل سجلامسة باجلنوب الرشقي  الفنون ، كثري من

تلقى  إثر إصابته بمرض الطاعون ،م ،1679هـ=1090م ، وتويف:1627هـ=1037ولد : املغريب ، 

 نهم قراءة فك وحتقيق ، وكثري منهم بعضهم أخذ عتعليمه عىل أجالء علامء عرصه من مغاربة ومشارقة ، 

أمهها رحلته ، وثبته اقتفاء األثر الذي وترك كثريا من املؤلفات أخذ عنه باإلجازة والرواية واإلسناد ،

مد الثقافة والعلم ليس يف عُ شهر من نار عىل علم ، إذ هو أحد أ وأبو سامل ، أتى فيه عىل ذكر جل مشاخيه 

                                                           
 .1/34مواهب اجلليل للحطاب )1(

وحممد بن إدريس وأيب حنيفة النعامن ، يوسف بن عبدالرب القرطبي ، حتقيق: عبدالفتاح بو االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء مالك بن أنس )2(

من  ءوما بعدها ، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسا 36م ، ص:1997غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب ، ط. األوىل ، 

 . 5/257م ، 1999ر العلم للماليني ، ط. الرابعة عرشة ، العرب واملستعربني واملسترشقني  ، خري الدين الزركيل ، دا
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وقد استفاض يف ترمجته كثري من العلامء مل اإلسالمي رشقا وغربا،االعاملغرب العريب وحسب ، بل يف 

 .(1)والباحثني ، وسأحيل من أراد االستزادة إىل أهم مصادر ومراجع ترمجته 

 .(2)والبنه محزة كتاب يف ترمجة أبيه اسمه )الزهر الباسم يف مجلة كالم أيب سامل(

إىل ثالثة جوانب  ، التعريف هبا ، ثم أمهيتها من خالل سأقسم احلديث عنها : رحلته ماء املوائد:  خامسا

 ة .ما قاله العلامء عنها ، وأخريا ما فيها من الشمول واملوسوعي

هـ ، 1064-هـ 1059: حج العيايش ثالث حجات ، يف األعوام ) التعريف هبااجلانب األول : 

وائد ، أو بالرحلة العياشية للبقاع هـ ( ، وعن احلجة الثالثة ألف رحلته املعروفة باسم : ماء امل 1072

، (  4)م1898هـ/1316وقد طبعت بفاس عىل احلجر سنة ، (3)احلجازية ، وتعرف بالرحلة الكربى

ووضع عليها األستاذ حممد حجي فهارس فنية  م1977هـ /1397سنة  وأعيد تصويرها باألوفسيت

                                                           
بعد ذهاب أهل األثر =فهرس أيب سامل العيايش ، حتقيق نفسية الذهبي ، منشورات كلية اآلداب  اقتفاء األثرمقدمة حمقق كتاب   )1(

ومقدمة التحقيق تعد من أوسع ما كتب عنه وفيها استفاضة ومجع جيد  69- 28م، ص:1999والعلوم اإلنسانية بالرباط ، ط.األوىل ، 

من أخبار صلحاء القرن احلادي عرش ، حممد بن صفوة من انترش منها  ، و، وقد أشارت جلميع مؤلفاته مع مظان وجود نسخ ما مل يطبع 

، ص: 2004احلاج بن حممد الصغرياإلفراين ، حتقيق د.عبداملجيد خيايل ، مركز الرتاث الثقايف املغريب بالدار البيضاء ، ط. األوىل ، 

م :  2006ة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء ، ط. األوىل ، ، حممد بن أمحد احلضيكي ، حتقيق: أمحد مزكو ، مطبعطبقات احلضيكي، و 325

، حممد الطيب القادري ، حتقيق: مارية دادي ، اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش ، بدون  اإلكليل والتاج يف تذييل كفاية املحتاجو،  2/302

مد الطيب القادري ، حتقيق: حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط. األوىل ، حمنرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين ، و 401تاريخ ، ص: 

، عبداهلل بن حممد بن عبدالرمحن الفايس  القرن احلادي عرشمن أهل واإلعالم بمن غرب )ضمن : موسوعة أعالم املغرب ( ،   4/1622،  1996، 

اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل ، و 264، ص:  2008ر ابن حزم ، ط. األوىل ، الفهري ، حتقيق: فاطمة نافع ، مركز الرتاث الثقايف املغريب ودا

، حممد حممد شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، و 133، ص: 2000، حممد البشري ظافر األزهري ، دار اآلفاق العربية ، ط. األوىل ، املدينة 

، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، ط.األوىل ، معجم املؤلفني ، و 4/129 ركيلللزاألعالم، و 314تصوير ، ص:-خملوف ، دار الفكر

 ، . 2/275م: 1993

رحلة العيايش احلجية الصغرى املوسومة بتعداد املنازل احلجازية ، حتقيق: عبداهلل محادي اإلدرييس ، دار الكتب العملية ، ط. األوىل  )2(

 .17م ، ص: 2013، 

 وما بعدها . 1/200للتازي : رحلة الرحالت )3(

 .189، رقم :  55املطبوعات احلجرية يف املغرب ، فهرس مع مقدمة تارخيية ، فوزي عبدالرزاق ، دار نرش املعرفة ، ص : )4(
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، وقد اعتنى هبا املسترشق الفرنيس (2)، وأخرى يف بريوت (1)، ونرشت حمققة يف أبو ظبيأحلقت باملصورة 

، واخترصها حممد حسن بناين ، ومل يطبع (3)إىل الفرنسية ونرش يف جملة جزائريةفرتجم قسام منها  وجريْبرُ بارْ 

عريف واإلجياز ببعض ما )تعداد املنازل احلجازية( أو:)التوألف رحلة أخرى عرفت باسم .(4)اختصاره 

املوائد ،  رحلة الصغرى ، متييزا هلا عن ماءالرضورة إليه يف طريق احلجاز( ، وتعرف أيضا بالتدعو إليه 

 .، وتقدمت بياناهتا هـ ، وهي مطبوعة1068ألفها ألحد تالميذه عندما أراد احلج سنة 

 .(5)والبن أيب سامل العيايش محزة تصحيحات عىل نسخة والده املحفوظة باخلزانة

:تعترب رحلة العيايش من أهم رحالت املغاربة احلجية ، لضخامتها ، وملا انطوت  أمهيتهااجلانب الثاين :

كام سأبني ذلك يف حديثي عام يف الرحلة من  فنون العلم عليه من كم كبري من املعلومات يف شتى

ذكر  َضْيكيفاحلح ة والشمول ، وقد نوه بأمهيتها كل من طالعها من العلامء والباحثني املختصني ، ياملوسوع

باْرْبُروجري كام نقل عنه كراتشوفسكي :بأن العيايش رصف وقال عنها  ،(6)بأن للعيايش رحلة مفيدة 

                                                           
 .2006دار السويدي للنرش والتوزيع ، حتقيق:د.سعيد الفاضيل ، د.سليامن القرييش ، ط. األوىل ، )1(

م ، وهي التي اعتمدت عليها يف البحث ، مع كوهنا سيئة 2011قيق: أمحد فريد املزيدي ، ط. األوىل ، دار الكتب العلمية ، حت )2(

التحقيق جدا ،ألهنا التي تيرست يل وقت كتابة البحث ،  األمر الذي اضطرين للرجوع إىل خمطوط للرحلة ، لكون اخلطأ منقول عن 

ة إلكرتونية منها فيام بعد ،  أنظر مثال ترمجة املنقويش الفايس يف املطبوعتني ، مطبوعة أبوظبي يف كثري من األحيان ألين راجعت نسخ

 .(  1/145( ، أبو ظبي )1/183العلمية)

 .201-1/200رحلة الرحالت للتازي )3(

 .56-55م، ص:2001الرحالت من املغرب وإليه عرب التاريخ ، عبدالعزيز بنعبداهلل ، دار نرش املعرفة ، ط.األوىل ، )4(

 .17تعداد املنازل أليب سامل العيايش ص: )5(

 .2/307طبقات احلضيكي  )6(
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اهتاممه إىل فحص مناهج العلوم اإلسالمية يف البالد التي زارها ، بحيث يمثل كتابه إىل حد ما دائرة 

 .(1)معارف فريدة من نوعها يف العلوم والتصوف 

، وهو هو  (2)وقال عنها الشيخ محد اجلارس : من أوىف رحالت احلج ، بل هي أوىف رحلة اطلعت عليها 

، وقال عنها أيضا : بأهنا  فيام اطلع عليه من رحالت وما نرشه من ملخصاهتا يف جملته املشهورة )العرب (

ل احلج ومشاعره املقدسة ، ومن ديوان علم ملا حوته من املباحث العلمية املتنوعة ، ومن الكالم عىل مناز

وصف شامل للحجاز يف القرن احلادي عرش اهلجري يف خمتلف حاالته االجتامعية والثقافية واالقتصادية 

. ثم هي كتاب سمر وحمارضة ملا ختللها من مباحث أدبية وقصص وأخبار ومقطعات شعرية (3)واإلدارية 

من الرحالني املغاربة ، كابن نارص  ن جاء بعدهالعيايش مصدرا لكثري مموقال أيضا :وتعترب رحلة 

 .(4)"إمام املرحتلني يف زماننا"[ وغريه ، ونقل كالم األخري عن العيايش بأنه هـ 1129الدرعي]ت:

وقال عنها د. التازي :من أهم الرحالت املغربية ، وأكثرها انتشارا ، ألهنا أكثر مادة وتنوعا ، وقد طفق 

ينقلون عنها دون أن يرجعوا إىل مصادر أخرى أحيانا . ومن هنا نرى أن االهتامم الرحالون من الالحقني 

 .( 5)هبا يعد اهتامما بجل الرحالت التي تلتها

 (6)أعظم رحالت أهم املغرب العلمية وقال عنها ابن سودة :

                                                           
تاريخ األدب اجلغرايف العريب اغناطيوس يوليانوفتسكراتشكوفسكي ، ترمجة صالح الدين عثامن هاشم ، جلنة التأليف والرتمجة )1(

 .732 -731ص: –والنرش ، القسم الثاين 

 .24م ، ص: 1983املغريب  ، محد اجلارس ، منشورات دار الرفاعي ، ط. الثانية ، ملخص رحلتي ابن عبدالسالم الدرعي )2(

 بل لنا تعميم هذا احلكم عىل مجيع املدن التي مر هبا . )3(

 املرجع السابق .)4(

 .1/201رحلة الرحالت للتازي )5(

 .2/362اب ، الدار البيضاء ، دليل مؤرخ املغرب األقىص ، عبدالسالم بن عبدالقادر ابن سودة املري ، دار الكت)6(
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يف اجلانب الثاين أريد هنا التدليل عىل ما ذكره العلامء : ما فيها من املوسوعية والشمولاجلانب الثالث : 

ذلك ف متنوعة متر بقارئ الرحلة ، وقبل عن أمهيتها وشموهلا وموسوعيتها من خالل ذكر نامذج ملعار

لنفس احلكم الذي خرجت به  شخصيتني درستا رحلة العيايش ووصلتالأستميح القارئ يف نقل كالما 

محققة األوىل األستاذ التازي ، والشخصية الثانية األستاذة نفيسة الذهبي الشخصيةبعد قراءة الرحلة ، 

 . ثبت العيايش )اقتفاء األثر(

ديوان علم ، وبذلك طالت حتى  –جانبها املوضوعي -قال د. التازي :قصدأن تكون رحلته إىل 

س جوانب وصفت األستاذة نفسية الذهبي منهجه يف كتابة الرحلة ، وانعكا، (1)استوعبت سفرين 

ل شخصيته عىل ما يكتب ، وبروز اهتامماته الشخصية فيام هيتم به ويسأل عنه ويدون دقائق وتفاصي

دقيق ومركز . فهو ينطلق من الظروف الطبيعية ، فيصف التضاريس ،  أخباره ، قائلة :ونالحظ أن وصفه

االقتصادية والفكرية  ويعرف بالقرى واملدن ، ثم يصور حالة السكان وطبيعة املجتمعات ، وخصائصها

 وغري ذلك من املعلومات العامة واخلاصة .

ال حول املساجد ومما قالته : من هذه الرحلة نعرف بعض عادات أيب سامل : فهو ال ينقطع عن السؤ

واملدارس وخزائن الكتب وأهل العلم يف كل بلد ، وكذلك عن أرضحة األولياء وشيوخ التصوف ، 

وال معرفته الكبرية بمختلف األسواق وأنواع املبيعات وأكثرها وفرة وأحسنها جودة ،  باإلضافة إىل

، بل يشارك يف التعليم والتلقني ، وترد عليه األسئلة أحيانا يف  (2)يقترص خالل الرحلة عىل تثقيف نفسه

تي قىض فيها فرتات توقف الركب ، كام أنه يشارك بعلمه يف حوارض املرشق ، وخاصة املدينة املنورة ال

                                                           
 1/200رحلة الرحالت للتازي )1(

 .1/138كان شديد احلرص عىل العلم ، وانظر مصداق ذلك ماء املوائد )2(
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و الوافدين عليها أثناء موسم جماورته من شيوخ الديار املقدسة أوقتا طويال .ويستفيد أثناء هجرته و

 . (1)احلج

وأبدا هنا بذكر أمثلة عىل املوسوعية والشمول وتعدد جوانب املعرفة والثقافة يف ماء املوائد ، وسيكون 

والفنون التي انطوى عليها تدوينه وتوثيقه ، وسريا عىل  ذكري هلا عىل غري ترتيب ، متنوعة بتنوع املعارف

منهج العيايش يف بث هذا امللح والفوائد يف أرجاء رحلته املختلفة ، واكتفي باإلحالة عىل اجلزء والصفحة 

)طبعة دار الكتب العلمية (للتدليل عىل ذلك دون نقل لكالمه أو تعليق عليه خلروج ذلك عن غرض 

 ة :البحث وخشية اإلطال

 .2/509، و 1/316، و 1/73أصول الفقه :-1

والطائف ، زارات يف القاهرة ومكة واملدينة ، وما فعله بوصف املشاهد وامل 1/204املواضع :-2

، بل إنه يقوم بتحرير الكالم عىل صحة الكالم يف موضع  1/194و164-1/162ووصفه لقبور العلامء 

، وكالمه عن حتقيق مسألة موضع الوالدة النبوية الرشيف  2/405دفن هذا العامل أو ذاك كام يف : 

شاهد بذلك ، وكذلك فعل يف قرب خالد بن سنان ، وحتدث عن قرب أم املؤمنني ميمونة برسف ،  1/280

 .وفصل الكالم يف قبور البقيع 

 .276و263و 2/262ضبط األعالم وأسامء الكتب :-2

 .2/418،  2/287،  1/254التصوف وطرقه وأسانيد الذكر: -3

 .2/219،  511و 475و  434و 429و  1/342علم الكالم :-4

 .159-158و142و88-1/87علم االجتامع :-5

                                                           
 .35اقتفاء األثر للعيايش ص : )1(
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 .130و72و70و1/38تردي مستوى اخلطباء:-6

 .410و133و119و97و71و1/63الكتب واملخطوطات :-7

 .466و2/142،  1/80عجائب وغرائب:-8

 .333و296و254و248و1/72فرق وطوائف :-9

توثيق املعلومة التارخيية ،بل نجده شديد احلرص عىل  192و184و1/79القضايا التارخيية:-10

 .229-1/228د من صحتها كام يف والتأك

لوصف بل يقارن بني عمران ، وال يكتفي با 199و144و1/125العمران وخطط البلدان : -11

 .1/200خرى كام فعل يف مدينة وأ

 .392و171و1/124األطعمة :-12

، ومظاهر الدولة باحلجاز ، وحالة األمن بمكة ، وفرش املسجد النبوي  وصف احلياة االجتامعية-13

 .343و338و300و240و1/190وحال نسائهم يف املواسم :، وعادات أهل املدينة 

 .(1)1/254، والتحصيب  1/241نن اندرست ، كاملبيت بمنى ليلة عرفة احلديث عن س-14

 .(2)1/333النخاولة1/300،املركبالشامي1/299وأخالقهم :املرصينيطبائع الناس وعادهتم -15

                                                           
من مندوبات احلج نزول احلاج بعد الفراغ من احلج باملحصب والصالة فيه الظهر والعرص واملغرب والعشاء ، ثم يدخل احلاج إىل  )1(

عىل الرشح الكبري ، حممد بن عرفة الدسوقي ، والشارح هو أمحد بن حممد الدرير ، وباهلامش تقريرات للشيخ عليش ، مكة )حاشية الدسوقي

 ( 2/52احللبي :  مطبعة عيسى البايب

طبقة اجتامعية تعمل يف النخل يف املدينة املنورة  إىل يومنا هذا)معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة ، عمر رضا كحالة ، املكتبة  )2(

 ( .3/1176م : 1949اهلاشمية بدمشق ، 



 

 

17 

 وصيغتها الرصفية .، حني تكلم عن وزن )بريحاء(  1/326القضايا الرصفية : -16

ىل مستوى من وصلت إ اوأهن ،وصفه للفساد اإلداري يف البالد املرشقية كمرص والشام واحلجاز -17

 .2/472،  1/347الفساد بحيث أصبح نيل املناصب فيها مبني عىل دفع الرشوة:

18-:  .2/41، وأحكام لو : 1/535املسائل النحوية ، تكلم عن مواضع فتح أن 

 .2/94الفلك واألزياج :-19

 . 487و 280و 2/233ملدن التي مر هبا : ركة العلمية يف ااحل-20

رسالة بكاملها أو جزءا يف قضية  دواقتباسه من الكثري من الكتب والرسائل ، بل ربام أوراقتطافه  -21

 .2/504كرسالة )حمدد السنان يف نحور إخوان الدخان(:و وكإجازة شيخه الثعالبي إىل كتب املالكية، ما

يف كثري من  واكتفي هبذا القدر ملا فيه من الكفاية للتدليل عىل موسوعية العيايش العلمية ومشاركته

، ومل اقصد االستقصاء ، ولو سلوبه ومنهجه يف كتابة رحلته ن ، األمر الذي انعكس بوضوح عىل أالفنو

 املوائد. حلجم مع مؤلف ضخم كام ونوعا كامءأردت ملا استطعت يف مثل بحث هبذا ا
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(3)  

 ةمن أعالم المالكيمن لقيهم  في رحالته  المبحث األول:

ة يف النصف الثاين من القرن  لرتاجم من عاش من أعالم املالكيالعيايش مصدرا مهامتعترب رحلة 

احلادي عرش اهلجري ، وذلك ملا يسجل لصاحبها من عناية فائقة بالتقاء العلامء والرواية عنهم ، وقراءة 

كام  عىل سبيل الدراية كذلك ، تشهد له رحلته بذلك ، الرواية فقط بل حتىلغرض  ليس الكتب عليهم

، وما سطر فيه من عدد ال يستهان به ممن لقيهم من علامء عرصه ،  (اقتفاء األثر)يشهد له بذلك ثبته 

 من كبار علامء ذلك العرص يف رحالته احلجيات الثالث من لقيهم بعض -من غري ترتيب-وسأستعرض

هلم سبب سأبينه يف موضعه  أو مل يكونوا إال أن لذكره،  أو عرف هبم وإن مل يلقهم وكانوا من علامء عرصه 

ومقترصا عىل من كان منهم مالكي املذهب ، من غري توسع يف ذلك إال ما يدعو إليه املقام ، حميال عىل ، 

 :،وإليك بيان هؤالء العلامء  أهم مصادر ترمجة العلم ، مقدما كالم العيايش فيه عىل غريه 

جاب مدن  ،  ((1)ارينيُكورت  )نزيل  : فقيه مالكي متصوف  رحالة ، حممد بن إسامعيلأبو عبداهلل ، -1

ئة اماملسلمني اليمن واحلجاز والعراق ومرص والقسطنطينية والشام  ، ومجع كتبا نفيسة تربو عىل اخلمس

 وقف عىل بعضها العيايش بل ضاع بعضها ،  قفها عىل احلجرة النبوية ، ومل تبلغ املدينة كلها ،ووألف ، وأ

يش ، ترمجه العيا(2)هـ 1064، تويف : باألزهر سبع مرات  هـ[776، وذكر عنه أنه ختم خمترص خليل]ت:

.)  لكونه وجد كتابا من تركته يف قرية)وايل 

                                                           
مأهولة يف صحراء نوميديا ،  الواقعة رشق  ترسم الكاف املعقودة ، ومعناه بالرببرية :املعسكرات ، ويعرب:كرارة ، وهي منطقة)1(

سجلامسة ، وهبا كثري من النخل والزرع )وصف إفريقيا ، احلسن الوزان الفايس ، املعروف بليون اإلفريقي ، حتقيق: حممد حجي وحممد 

اد املنازل[ قائال: فإذا ( ، وعرف هبا العيايش يف رحلته الصغرى ]تعد1/133م : 1983األخرض ، دار الغرب اإلسالمي ، ط.الثانية ، 

 .(56خرجتم من سجلامسة ، فأول ما يلقاكم ماء الكراكر عىل نصف يوم ، وهو ماء عذب)ص:

تب العلمية ، ط الرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسمى ]مائد املوائد[ ، أبو سامل عبداهلل بن حممد العيايش ، حتقيق :أمحد فريد املزيدي ، دار الك)2(

 .4/1520، نرش املثاين للقادري 221، وصفوة من انترش لإلفراين ص:1/64م :2011.األوىل ، 
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يس ، ويل القضاء بعد أبيه ، كان دينا صاحلا ورعا ، ذاع أمحد بن عيسى الريبوعي :فقيه مالكي طرابلُ -2

 .(1)هـ4107وخلفه ابنه حممد يف الصالة بالناس ، تويف :  صيته ، وبيته بيت صالح وعلم ،

مد بن أمحد بن ُمساهل :فقيه مالكي طرابُليس  مشارك يف فنون عدة ، ويل خطة اإلفتاء ببلده أمدا حم-3

 . (2)هـ 1074، تويف : االطالع عىل فروع املذهب   طويال ، وكان جيلس لتدريس الفقه ، وهو حسن

 (3).ساهل املفتي طرابُليس فلكي مؤرخ ، عم ابن مُ  مالكي فقيهشعبان بن مساهل :  -4

ي الطرابليس : فقيه مالكي طرابُليس ، ويل خطة اإلفتاء بعد ن  كْ حممد بن حممد امل  أبو عبداهلل ،  -5

 (4)هـ 1099، واشتغل بالتدريس واخلطابة واإلمامة ، وله خزانة كتب نفيسة ، تويف:  هـ[1054]ت:أبيه

لقيه ، وثم عزلويل القضاء  رارين ، وكُ يمن قرية ت   يت ،:فقيه مالكي ُمرصا املُرْصايتةعزازعيل بن -6

كان يف احلياة سنة الفقهية ،  : بعلو الكعب يف الفروع نعتهبمرصاته و هـ[899]ت:العيايش بزاوية زروق

 . (5) هـ1072:

مرصي ، برع يف علم الكالم  أصويل حمدث  قاين : فقيه مالكيعبدالسالم بن إبراهيم الل  أبو حممد ،  -7

تويف لقيه العيايش يف طريق ذهابه للحج ، ثم لقيه مرة أخرى يف طريق عودته وقد كتب له باإلجازة ، ، 

 .(6)هـ 8107:

                                                           
 . 1/89الرحلة العياشية :)1(

ْيكي  1/89الرحلة العياشية :)2( ،  332هـ وقد نقل الرتمجة عن العيايش ، واإلكليل للقادري ص:1078، وفيه أن : وفاته : 2/349، طبقات احُلض 

 ونقل عن العيايش  . 219، اإلعالم بمن غرب للفايس الفهري ص: 171ص:وصفوة من انترش لإلفراين 

 . 1/94الرحلة العياشية :)3(

 .4/1447، نرش املثاين للقادري314، واإلعالم بمن غرب للفايس الفهري ص: 322، واإلكليل للقادري ص: 1/96الرحلة العياشية :)4(

 .2/375واعتمد عىل العيايش ، ونرش املثاين ص: 484، واإلكليل للقادري ص:1/131الرحلة العياشية :)5(

ْيكي، طبقات  460 /2، و  1/164الرحلة العياشية :)6( وقد  304، وشجرة النور ص: 149، واليواقيت الثمينة لألزهري ص: 2/519 احلُض 

 نقل عن العيايش.
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عمر فكرون :فقيه مالكي تونيس ، ويل قضاء املالكية بالقاهرة ، له خربة تامة بفروع أبو حفص ، -8

ومل يكن يكن ذكيا ،  ،يف أربعة جملدات  هـ[646]ت:األمهات[ البن احلاجباملذهب ، ورشح ]جامع 

 كام نعته العيايش ، تويف :؟ )1( .

الة مج اعة للكتب : فقيه مالكي مغريب  الفايس املنقويشبن أيب شتاء  حممد، عبداهلل أبو-9 دخل  ،رح 

 .(2)هـ 1072استنبول ، وتويف بعد دخوهلا بثالثة أيام بسبب وباء حل  هبا ، وذلك سنة :

حمدث مشارك يف  اللقاين : فقيه مالكي مرصي ،بن حسن  إبراهيم ، برهان الدين ، أبو األمداد-10

 (3)هـ 1041كثري من الفنون ، ذكره العيايش يف شيوخ شيوخه ، تويف : 

 .(4)راكيش : فقيه مالكي مغريب ، ويل القضاء ، أمحد اخلطيب امل-11

 (5)عبدالكريم التوايت القايض : فقيه مالكي ، -12

 (6) ، عامل بالنحو حممد عبدالكريم التوايت : فقيه مالكي متأدب-13

تفقه بإبراهيم ، : فقيه مالكي ، من سكان قرية محنة بناحية نفزاوةابن القايض  حممد بن أيب القاسم -14

ة بالفقه ، ووجد عنده بعض كتب املالكية1041قاين املرصي]ت:الل    ،  هـ[ ، نعته العيايش بأنه له:ماس 

 

                                                           
 مل يعرف سنة وفاته من أهل هذا القرن.وجعله فيمن  4/1715نرش املثاين الدرر ، ، والتقاط  169  /1الرحلة العياشية :)1(

، واسمه خطأ يف مطبوعة أبو ظبي وكذلك دار الكتب العلمية والتصويب من املخطوط ومن مصادر ترمجته األخرى ،  1/183الرحلة العياشية :)2(

 .177بمن غرب للفايس الفهري ص: ، واإلعالم  ويف األخري : ابن أيب الشتاء  كالمها للقادري 4/1053، ونرش املثاين 331مثل:اإلكليل ص:

ْيكي  1/186الرحلة العياشية :)3(  .291ونقل عن العيايش عن شيخه إبراهيم امليموين، وشجر النور ملخلوف ص:2/132وطبقات احلُض 

 .1/253الرحلة العياشية :)4(

 .1/75الرحلة العياشية :)5(

 .250الدرر ص:، والتقاط   2/371، ونرش املثاين  1/74الرحلة العياشية :)6(
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 .(1)هـ1070تويف:كان حيا سنة 

الشاذيل :فقيه مالكي مرصي ،تفقه  العمري الغوثي  املالكي القليبي بن حممد موسى موسى-15

من أجل تالمذة أيب احلسن األجهوري ، املتصدرين لإلقراء "بالنور األجهوري ، نعته بالعيايش بام نصه: 

 .(2)هـ1118، تويف: "واالفتاء يف حياته ، وله خربة تامة بفروع املذهب 

الة عامل باألدب  ريب حممد سليامن الروداين: فقيه مالكي مغشمس الدين ،أبوعبداهلل ، -16 حمدث رح 

 (3)هـ1094له ثبت مشهور مطبوع ، تويف : ، أطال العيايش النفس يف ترمجته ، وحاله بام هو أهله ،والفلك 

،  ضمن جمموع بخطه  مكتوبعن خمطوط  العيايش تكلمالطيب بن أمحد البوعناين اجلزائري :  -17

بن  ، وتلميذ: أمحد ، رئيس املؤقتني باحلرم النبوي  الرشيف )؟(يملكه الشيخ شهاب الدين أمحد بن التاج

 .(4)أيوب اآليت ذكره

احلديث عن رسالة من تأليف عبدالرمحن الثعالبي  د بن أيوب ، ذكره العيايش يف معرضأمح-18

، وجدها يف جمموع يملكه الشيخ شهاب الدين أمحد بن التاج ، رئيس املؤقتني كانت بمكتوبة بخطه 

 .(5)باحلرم النبوي الرشيف 

                                                           
ْيكي ،1/80الرحلة العياشية :)1(  وذكر أنه من شيوخ العيايش. 310، وشجر النور ملخلوف ص: 2/350لعله العلم املرتجم يف طبقات احلُض 

 4/371، وإيضاح املكنون  1/177العياشية :الرحلة )2(

ْيكي 2/81الرحلة العياشية :)3( ، وصفوة  304، واإلعالم بمن غرب للفايس الفهري ص: 403، واإلكليل للقادري ص: 1/307، وطبقات احلُض 

واإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم ، العباس بن إبراهيم السماليل ، املطبعة امللكية يف الراباط ، ط. الثالثة 331من انترش لإلفراين ص:

 .5/320م : 2007، 

 . 2/100الرحلة العياشية :)4(

 .2/100املصدر السابق :)5(
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: فقيه مالكي مرصي ، جاور باملدينة وويل تدريس مذهب املالكية يف احلرم النبوي .(1)حسن الربي-19

وأظهر جتافيه عنه ، لب من العيايش تدريس خمترص خليل هناك غار منه صاحب الرتمجة وملا طُ الرشيف ، 

 .(2)هـ 1071، كان حيا سنة : بعد أن كان ما بينهام عامرا

أمحد بن حممد بن عيل بن عبدالقادر املالكي : فقيه مالكي مدين من أصول مغربية ، أبو العباس  -20

 ةبرسائل أدبياملغرب  من، مدحه العيايش بقصائد ، وراسله  ملنورةاإلفتاء باملدينة ااخلطابة و ويل خطة

 . (3)أودعها رحلته ملا ترجم له

عبدالرمحن بن حممد بن عيل بن عبدالقادر : فقيه مالكي مدين من أصول مغربية ، ويل خطة -23

اخلطابة باحلرم الرشيف ، عده العيايش مع أخيه أمحد من أمثل من متذهب بمذهب مالك يف املدينة يف 

 .(4)عرصه 

ري بن حممد أمحد، أبو العباس شهاب الدين ، -22 فقيه : -صاحب النفح-هـ [1041احلفيد]ت: املق 

ذكر العيايش أنه لقي باملدينة أحد الصوفية الصاحلني املجاورين ، وهو الشيخ مواز مالكي حمدث مؤرخ ، 

ري إبان إقامته يف دمشق وكان يالزمه ويرافقه ودون العيايش  الشامي ، وكان مما ذكر له أنه صاحب املق 

ري فيام رسده من ترمجة هذا الشامي املجاوركثريا من هذه األخبار املهمة و ، ثم عاد إىل ذكر  املفيدة عن املق 

، حيث لقي هبا أحد تالميذه فاستجازه يف منظومته يف  أخباره ملا دخل مدينة القدس يف طريق عودته

ُجن ة بعقائد أهل السنة[  .(5)هـ 1041، تويف بمرص وقيل بالشام :  العقيدة املوسومة ب]إضاءة الدُّ

                                                           
 نسبة للرب الكبري الذي بأعىل صعيد مرص املتصل بأطراف احلبشة..)1(

 .211، واإلكليل للقادري ص: 2/389، ونرش املثاين 101 /2الرحلة العياشية :)2(

 .2/103الرحلة العياشية :)3(

 .2/104الرحلة العياشية :)4(

ْيكي ص: 395و 118 -2/117الرحلة العياشية :)5(  .300النور ملخلوف ص:  ، وشجر 1/57، طبقات احلُض 
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عيل الرضير املالكي اإلحسائي :فقيه مالكي جاور باملدينة ، نعته العيايش باملعرفة يف مذهب مالك -22

 .(1)، وأنه ربام درس رسالة ابن أيب زيد ، وأنه سايره مرة يف الطريق بني مكة واملدينة 

حممد السوداين :فقيه مالكي رحالة سوداين ، جال يف بالد املغرب والعراق ، ونال وجاهة باملكيته -23

يف البلدان التي زارها ، سيام إن خلت من املالكية ، ثم جاور آخر حياته يف املدينة ، ودرس باحلرم خمترص 

 .(2) بأهنا قراءة ضعيفة خليل ، ومل يرتض العيايش أسلوبه يف التدريس ، إذ نعت قراءته للمخترص

عبدالعزيز بن حسن بن عيسى التوايت : فقيه مالكي مقرئ ، كان مقيام يف الطائف ، وأصله من -24

كام أخذ عن  من بالد تيجوران ، وكان قد جال يف املغرب ، وأخذ عن علامئه ، (أوكرت )املغرب من بالد

 .(3)لقيه العيايش بالطائف واستجازه  قراء مرص ، 

أحد الصاحلني الكرماء  متصوف زاهد  : الزنايت احلسني  املكنايسبن أمحد عبدالرمحن،  أبو زيد -25

 .(4)الطائف ملا زارها  مكة ويف ممن لقيهم العيايش يف

فقيه مالكي ، أمىض عمره يف التدريس التادليبن أمحداملنيارحممد الشهري ببن الصغري حممد -26

 .(5)هـ 1062، تويف :  ذكره العيايش ضمن شيوخ عبدالعزيز التوايت الذي لقيه بالطائف ، واإلقراء 

عبدالواحد بن أمحد بن عيل بن عارش األنصاري:فقيه مالكي مغريب ، ذكره العيايش ضمن شيوخ -27

 .(6)هـ 1040، تويف :  عبدالعزيز التوايت الذي لقيه بالطائف

                                                           
 .2/114الرحلة العياشية :)1(

 .2/114الرحلة العياشية :)2(

 . 161و 2/158الرحلة العياشية :)3(

 .5/279، وإحتاف أعالم الناس لزيدان  2/346، خالصة األثر  157وما بعدها ، اقتفاء األثر ص: 303و2/158الرحلة العياشية :)4(

 .159وصفوة من انترش لإلفراين ص:،  2/161الرحلة العياشية :)5(

 .124، وصفوة من انترش لإلفراين ص: 2/161الرحلة العياشية :)6(
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 حمدث متصوف ،  الثعالبي اجلعفري املالكي املغريب :فقيه مالكيعيسى بن حممد ،  أبو مهدي -28

بالغ العيايش يف اإلطراء به ، كان مقيام بمكة ، ويعد من أهم من استفاد منه العيايش من أهل مكة ، وأطال 

ما قرأه عليه ثم عدد وأنه جال طالبا  للعلم يف مدن املغرب األوسط ، النفس يف ترمجته ، وذكر شيوخه ،

ونعته  ومكث معه أوائل السنة التي تليها ، 1064وذكر أنه لقيه بمرص كذلك أواخر سنة  كتب ،من 

 .(1)هـ 1080تويف ::بنادرة الوقت ومسند الزمان ، 

أمحد بن املبارك امللقب بالتوايت : لقيه العيايش ببالد الزاب ، ومل يأخذ عنه ، ولكن ذكر عنه أنه من -29

 .(2) مهدي عيسى بن حممد الثعالبي ، تويف: أيبشيوخ شيخه 

 كان إمام املالكية يفهوري :فقيه مالكي مرصي ، ْج األُ بن أمحد بن أمحد نوالدين ، أبو احلسن عيل -30

، وذكر مولده وشيوخه ،  عرصه ، لقيه العيايش وأخذ عنه ، وذكره من شيوخ شيخه أيب مهدي الثعالبي

 .(3)هـ1066تويف:

: متصوف فاضل (4)ايشالُقش  املدين  اين جالد   ابن عبدالنبي ، أمحد بن حممد بن يونس صفي الدين  -13

كان مالكي  املذهب وحتول شافعيا، فصار يفتي يف ، باملدينة، وهبا اشتهر ، وولد أصله من القدس ، 

 .(5)هـ 1071، من شيوخ العيايش ، ومن طبقة شيوخ شيوخه ، تويف : املذهبني

                                                           
ْيكي  150و131وما بعدها  ، اقتفاء األثر ض: 2/168الرحلة العياشية :)1( ونقل عن العيايش ، وشجرة النور ملخلوف ، 2/470، وطبقات احلُض 

 .2/806وفهرس الفهارس للكتاين 

 2/170لعياشية :الرحلة ا)2(

ْيكي  119، واقتفاء األثر ص: 307-306و275-274و2/171الرحلة العياشية :)3( ، وصفوة من انترش لإلفراين  2/467،  وطبقات احلُض 

 ، و األعالم للزركيل . 303، شجرة النور ملخلوف ص: 290ص:

 بضم القاف وختفيف الشني ، نسبة لسقط املتاع . )4(

ْيكي  217،  وصفة من انترش لإلفراين ص: 158، واقتفاء األثرص:2/170:الرحلة العياشية )5( ،  1/59، وخالصة األثر،  وطبقات احلُض 

 . 1/239، واألعالم 572واإلكليل ص:
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، شهر بتاج الدين املكي  املالكي بن حممد األنصاري أمحد بن إبراهيم بن تاج الدينتاج الدين بن  -32

، ومن  لقيه سنة أربع وستني بمكة من شيوخ العيايش: قاض أديب ، -وعرف :بابن يعقوب  -املالكي

، وذكر مجلة من ، قال العيايش :قرب سنة سبعني  هـ1070، تويف : شيخه أيب مهدي الثعالبي شيوخ 

 .(1)قصائده

كان حيا يف أبو احلسن عيل املرصي: ذكره العيايش ضمن شيوخ شيخه أيب مهدي الثعالبي ، -33

 .(2)النصف األول من القرن احلادي عرش ، 

أخذ العلم عن شيوخ فاس يف زمنه ، ورحل أمحد القرصي امللقب بالسبع ، أبو العباس ،  -34

 .(3)هـ1071، بعد سنة : مقتوالللمرشق ، ودخل القاهرة ، تويف بطرابلس 

، عرف :بابن عزم ، ثم املكي املالكي التونيس  التميميحممد بن عمرشمس الدين ، أبو عبداهلل ، -35

يف  -وكان مؤرخا –[ ، ونقل حادثة بروايتههـ 852ت:ذكره العيايش كأحد تالمذة ابن حجر العسقالين]

 .(4)هـ 891، تويف :  التدليل عىل كون ابن حجر متحامل عىل املتصوفة

 .(5)أيب زيد املكنايس شيخه ري ، ذكره العيايش عندما عد شيوخأبو احلسن عيل الغام-36

محد بن تاج الدين بن أمحد بن إبراهيم بن تاج الدين بن حممد األنصاري املالكي :فقيه مالكي أ-37

 قايض تاج الدين املالكي ، العيايش المكي ، ويل القضاء والتدريس واإلمامة باحلرم املكي ، وهو ابن شيخ 

 

                                                           
، واليواقيت الثمينة لألزهري ص: ، شجرة النور  464-1/457، وخالصة األثر  149و136، واقتفاء األثر ص: 2/170الرحلة العياشية :)1(

 .2/82، واألعالم  303لزكية ملخلوف ص: ا

ي لمبالصعيد عن الشيخ اجلامع بني ع أخذ":( ، قال284، وله ذكر يف صفوة من انترش لإلفراين من غري ترمجة)ص:2/171الرحلة العياشية :)2(

 ."أبو احلسن عيل املرصي ،  الظاهر والباطن

، دار الكتب العلمية ،  2005د بن نارص األغالين  الدرعي ، حتقيق: أمحد السعيدي ،  ، فهر ابن نارص ، حسني بن حمم2/174الرحلة العياشية :)3(

 ، وفيه اسمه : أمحد السبع القرصي . 314، واإلعالم بمن غرب للفايس الفهر ي ص:  99ص : 

 .6/315، واألعالم للزركيل  2/281الرحلة العياشية :)4(

( ، له مؤلفات يف بعض 81ميمون الغامري املغريب ، ذكره اإلفراين من غري ترمجة )صفوة من انترش ص: ، لعله: عيل بن  2/306الرحلة العياشية :)5(

ربية ، ط.األوىل خزائن املخطوطان باملغرب)انظر: الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي ، د.حممد العلمي ، الرابطة املحمدية للعلامء باململكة املغ

 (.444و430م ، ص:2012، 
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 .(1)هـ 1073بعد : تويف 

]ت: فقيه مالكي تفقه بسامل السنهوريخالد بن أمحد بن حممد املالكي اجلعفري املغريب ثم املكي : -38

،  املالكي ، ويل خطة التدريس يف احلرم املكي ، ذكره العيايش ضمن شيوخ القايض تاج الدين هـ[1015

 .( 2) تويف :

، ورع زاهد ، توىل تدريس املذهب املالكي بمرص ، رشح يش:فقيه مالكي رْ حممد بن عبداهلل اخل  -39

 .(3)هـ 1101خمترص خليل ، لقيه العيايش يف طريق العدوة ، واستجازه ، تويف : 

إىل جزائري ، رحل مفرس النابيل :فقيه مالكي  أبو زكريا ، َييى بن حممد بن حممد الشاوي امللياين -40

 ة هبا ، ودرس باألزهر ، لقيه العيايش يف طريق عودته ، يكام ، وأقام بمرص وويل قضاء املالاحلجاز والش

 (4)(بالقرافة)، ودفن  هـ1096ذلك ، تويف : له لم يتهيأ ورغب يف صحبته ف

للمرشق فقيه مالكي رحالة ، من األولياء ، رحل : املغارايت السجتاين املراكيشبن يوسف أبو بكر-41

 عنه العيايش بعض الفوائد ، ذكر ور باحلجاز سنني ، اثالث مرات ، وج

تويف  لقيه العيايش بمرص سنة تسع ومخسني بعد األلف ، وصحبه يف طريق عودته إىل املغرب ،  

 .(5) هـ ، ودفن بمراكش  1063:

                                                           
 .1/106،واألعالم للزركيل2/306الرحلة العياشية :)1(

 .2/307املصدر السابق :)2(

ْيكي  2/461املصدر السابق :)3(  ( وذكر أن العيايش أخذ عنه باإلجازة317، وشجرة النور ملخلوف )ص: 2/321، وطبقات احلُض 

ْيكي 472و 2/463الرحلة العياشية :)4( ، وصفوة من انترش 529هـ ، واإلكليل للقادري ص:1079وفيه وفاته :  2/609،  وطبقات احلُض 

، وفهرس الفهارس للكتاين   ، وخالصة األثر للمحبي   ، والفكر السامي للحجوي   ، ومعجم املؤلفني   ، وشجرة النور  336للقادري ص:

 ملخلوف ص: .

، واإلعالم بمن غرب للفايس  115، وصفوة من انترش ص:4/4521، ونرش املثاين للقادري  115، واقتفاء األثر ص: 2/477الرحلة العياشية :)5(

 .155الفهري ص:



 

 

27 

عيسى بن عيل العبدي الدكايل املغريب :فقيه ويل قضاء قابس ، أخذ عن علامء عرصه من التونسيني -42

 .(1) ، وقد رحل من املغرب صغريا ، وقد روى عن العيايش 

 .(3) ، وأثنى عليه   (2)(بتوزر)أمحد املوىل: فقيه مالكي ، لقيه العيايش -43

من بالد املغرب (4)(بسكرة)بسيدي بو طيب نصري : فقيه مالكي ، لقيه العيايش يف طريق ذهابه -44

األدنى ، سنة تسع ومخسني ، ووصفه باجلمع بني العلم والعمل والزهد والورع وصدق التوجه هلل ، 

 . (5) هـ بالوباء الذي نزل بالبلد1060تويف:

  يف طريق لقيه العيايش ،:فقيه مالكي -بإشامم الصاد زايا-أمحد بن أيب بكر الرشيف الصيكوين-45

  

                                                           
 .2/516الرحلة العياشية :)1(

ار بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، وراء:مدينة يف أقىص إفريقية من نواحي الزاب الكبري من أعامل اجلريد)معجم البلدان، ياقوت احلموي ، د)2(

 (.2/57صادر، ط.الثانية:

 .2/519العياشية : الرحلة)3(

 (.1/442بكرس الكاف: بلدة باملغرب من نواحي الزاب)معجم ياقوت)4(

 .2/524الرحلة العياشية :)5(
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 .(2) [، تويف :هـ 1085]ت:، تفقه بمحمد بن نارص الدرعي (1)(فجيج)عودته بمدينة

ي متصوف من ري   حمدث س   املراكيش : فقيه مالكي (3)السوسياملرغيتيحممد بن سعيدأبو عبداهلل ، -64

العوائد املزرية )م باسم 2007الصاحلني ، له  فهرسة شيوخ حافل ، طبع بوزارة األوقاف املغربية سنة 

 .(4) هـ 1089تويف :  ته ،دو، راسله العيايش يف طريق عيف ثالثة أجزاء (باملوائد

 .(5) عيل بن عبداهلل الفياليل : فقيه مالكي ، لقيه العيايش ببلدة السهيل من املغرب األقىص ،-74

التوايت بن ناجي : فقيه مالكي مغريب من بلدة زريبة حامد ، كان من أصحاب أيب مهدي الثعالبي -48

 .(6)، نعته العيايش: بأنه من العلامء العاملني ، تويف:

  

                                                           
وصف إفريقية، للحسن الوزان املعروف بليون اإلفريقي، حتقيق:حممد حجي سجلامسة)جيامه تنطقان قافا معقودة، وهي منطقة تقع يف صحراء  )1(

 (.132م، ص:1983الغرب اإلسالمي، ط. الثالثة، مو حممد األخرض، دار 

 .2/534الرحلة العياشية :)2(

 .وتكتب بالثاء  )3(

 .254، اإلعالم بمن غرب للقادري ص: 304، وصفوة من انترش لإلفراين ص:2/535الرحلة العياشية :)4(

 .2/535الرحلة العياشية :)5(

 .2/521الرحلة العياشية :)6(
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ط يني : فقيه مالكي حمدث جزائري ،  -49 ونالُقْسم  كُّ أبو حممد ، عبدالكريم بن حممد بن عبدالكريم  الف 

،  هـ1073العيايش ، وأخذ عنه وصحبه ، وقال : مجع بني علمي الظاهر والباطن ، تويف : لقيه 

 .(1)بالطاعون

 هـ .1071، كان حيا :(2)ابنه حممد :نعته العيايش بأنه فقيه مشارك نبيه  -05

 

 

  

                                                           
ْيكي  251، وصفوة من انترش لإلفراين ص:  163، واقتفاء األثر ص: 2/498الرحلة العياشية )1( ،   2/522،ضبطه بفتح الفاء بالعبارة ، واحلُض 

 .172نقل عن العيايش ، اليواقيت الثمينة لألزهري ص:  189واإلعالم بمن غرب للفايس الفهري ص: 

 خلط بينه وبني أبيه.  332، واإلكليل للفايس الفهري ص:  2/498الرحلة العياشية )2(
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                                                       (4) 

 التي حتدث عنها يف رحلته : كتب املالكيةاملبحث الثاين 

وأقصد بكتب املالكية مجيع ماله عالقة بفروع املذهب أو أصوله أو تراجم علامئه وطبقاهتم ، سواء ما 

ف به ونوه وإن مل يكن رآه ،  وقف عليه بنفسه يف خزائن الكتب ، أو ما طالعه ، أو ما نقل عنه ، أو ما عر 

قت الرحلة يف خمتلف املدن التي مر هبا ، سواء قصدت لنخرج بعد ذلك بتصور عن الكتب املتداولة و

للدرس أم للمطالعة أم لالستجازة وغري ذلك من أسباب : وسأذكرها مرتبة حسب وفيات مؤلفيها ، 

وذلك بعد تصنيفها إىل الفن الذي تنسب إليه ، وسأعرف هبذه الكتب ، وبمؤلفيها ، وباإلشارة إىل ما 

 .أو ما يعد مفقودا  طبع منها ، أو ما كان خمطوطا ،

بخصوص اإلجازة التي منحها له شيخه املكي (1)يف رحلتهوقبل البدء أشري إىل أمهية ما كتبه العيايش  

، حيث تضمنت (2)واملدرجة يف كتاب الثعالبي املسمى]كنز الرواة[  ،  اجلزائري الثعالبي عيسى  أبو مهدي

األمات املشهورة وغريها ، موصولة إىل مؤلفيها ثم إىل هذه اإلجازة أسانيده إىل كتب املالكية كلها ، من 

ة مهمة جدا ينبغي العناية هبا ، وهي إجازملسو هيلع هللا ىلص إمام املذهب مالك رمحه اهلل ثم إىل سيد الكونني حبيبنا حممد

 .كمشجرة ألسانيد كتب الفقه املالكي بحثوسأحلقها بال، 

مذهب مالك بأسانيده إىل أرباهبا  وأجازين بسائر مروياته ، خصوصا مؤلفات أهل"قال العيايش : 

حسبام أذكرها ، وقد مجع ريض اهلل عنه سلسلة الفقه عىل مذهب مالك مجعا مل يسبق إليه ، بعدما حارت 

                                                           
 ومابعدها . 2/253)1(

وطات كنز الرواية املجموع من درر املُجاز ويواقيت املسموع ، أليب مهدي عيسى الثعالبي ، منه نسخة باخلزانة العياشية )الفهرس الوصفي ملخط)2(

منشورات وزارة األوقاف والشؤون واإلسالمية ،  خزانة الزاوية احلمزيةالعياشية بإقليم الراشدية ، إرشاف وتنسيق ومراجعة د. محيد حلمر ،

 ضمن جمموع ( .-192/1، رقم احلفظ  221، رقم ترتيبي  177اململكة املغربية ، اجلزء األول ، ص:
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فيه فحول األئمة كام هو معروف ، فرفع األسانيد من طريق شيخه األنصاري إىل مشاهري أئمة املذهب 

بأسلوب غريب إىل أن أوصلها إىل اإلمام ،  مان ، ثم كذلك املتأخرين ، ثم إىل من فوقهم يف الشهر والز

. ولنبدأ بذكر "، ولنذكر مجعه املذكور بلفظه ، وإن كان فيه طول فربام يغتبط به ملسو هيلع هللا ىلص مالك ، ثم إىل النبي 

 الكتب التي تكلم عنها العيايش يف رحلته ماء املوائد :

 : كتب السنة النبوية وعلومها: أوال

 :املوطأ-

هـ[ بالقاهرة يف 1079]ت:الشافعي امليموينإبراهيم  الدين ، برهانذكر أنه سمع أوله عىل شيخه -1

 .طريق عودته 

هـ[ بالقاهرة 1077]ت:الشافعي البابيل الدين ، حممد شمس وكذلك سمع بعضه عىل شيخه-2

 .(1)كذلك 

عىل املوطإ ]امللخص[ ، هل هو  [هـ 403]ت:وتكلم عن ضبط اسم الكتاب الذي وضعه القابيس-3

 .(2)بفتح اخلاء أم بكرسها 

 [هـ 536ت:]عىل صحيح مسلم أكمل به كتاب املازري : وهو رشح[هـ 544]اإلكامل لعياض -

إكامل )، وقد ذكرالعيايش أنه مما وقع له يف وراكال ، لدى إمام جامع املالكية فيها ، و (مباملعل  )املسمى 

 .املازري (ممعل  )مطبوع ومتداول ، وكذلك  (عياض

  

                                                           
 .2/460الرحلة العياشية :)1(

 .2/276املصدر السابق :)2(
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 :كتب الفقه  وعلومها : ثاني

 : املدونة لسحنون-

، وهي (1)(بمرصاته)هـ [: وجده العيايش بخزانة زاوية الشيخ زروق 819]ت:وغيحاشية الوان  -1

 تعليقة خمترصة عىل هتذيب املدونة للرباذعي ،  وقد طبع مؤخرا بديب .

، والكتاب من  تركة  [ يف خزانة الزاوية الزروقية بمرصاته هـ866ت:املشذايل]وجد العيايش رشح -2

 مطبوع حاشية الوانُّوغي املتقدمة ، وهو ، وهو رشح صغري يشبه أن يكون تعليقا عىل(2)الشيخ زروق

 .هبامشها 

 أتلف نسخة من املدونة كانت يف خزانة الشيخ أيبسبعني وألف :وذكر أن السيل يف مكة  سنة -3

 .هـ [954]ت: -صاحب املواهب -مهدي عيسى الثعالبي ، وأهنا كانت ملكا لإلمام احلطاب

البن احلاجب ، وقد طبع أخريا ، وذكر العيايش أنه  (جلامع األمهات)خلليل:وهو رشحه التوضيح -

 .(3)وراكالرآه يف خزانة أمري 

 

                                                           
 .1/133الرحلة العياشية :)1(

 .1/133الرحلة العياشية :)2(

)3(. 
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وكل وعىل رشوحه املعول يف املذهب ، وقد أُ  ومطبوع ،  خليل:  وهو خمترص معروفخمترص رشح -

وصف املدينة املنورة بأهنا خلت ممن  ومن الغريب أنه للعيايش مهمة تدريسه باحلرم النبوي الرشيف ، 

 .(1)ان إقامته هبا َيسن املذهب املالكي إب  

هوري أن له عىل املخترص ثالثة رشوح ، الكبري منها يف اثني عرش ْج ذكر يف ترمجة شيخة النور األُ  -1

سيام املرصية منها ، والكتاب خمطوط ، ومنه نسخ يف خزائن املخطوطات ال.(2)جملدا ، والصغري يف جملدين 

. 

، وذلك يف طريق  (3)أنه وجد نسخة من املخترص يف تركة الشيخ زروق بزاويته بمرصاتهذكر  و -2

 .ذهابه للحج 

أنه درس رشح املخترص سبع مرات ، دون حتديد الشارح ، إىل يف ترمجة حممد بن إسامعيل ، وأشار  -3

 .(  4)وذكر أنه أقام بمرص حياة الشيخ اللقاين

وذكر أنه وقف عىل بعض رشوح املخترص يف وراكال بحوزة إمام جامع املالكية فيها ، دون حتديد -4

ومعلوم أن له ،  هـ[ للمخترص942عىل رشح التتائي]ت:ذكر أنه اطلع فيها أيضا ، و (5)ألسامء شارحيه

نسخا  منهاموبالرجوع لفهرس اخلزانة نجد  ، (6)، ومل يذكر أي الرشحني وجد، صغري وكبري رشحني 

                                                           
 .2/101العياشية :الرحلة )1(

 .2/275املصدر السابق:)2(

 .1/133املصدر السابق :)3(

 .1/65املصدر السابق :)4(

 .1/71املصدر السابق :)5(

 .272شجرة النور ملخلوف  ص:)6(
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بقرية  (2)الكبري الرشح وذكر أنه وجد ،(1)نفسه  سامل  ، وعىل الصغري منهام قيد متلكه من أيبضمن جمموعتها

 .(3)نة من أعامل نفزاوةمح

 يف بعض حمطات رحلته .، (4)هـ[ عليه 805رشح هبرام]ت: طالعذكر أنه  وكذلك -5

 .(5)مخترص فائدة أحتفه هبا شيخه ابن مساهل الطرابليس للرشح عيل اخلضريي ونقل عن  -6

قرئ املخترص باحلرم النبوي قراءة أنه كان يُ  أشار لسوداين املجاور باملدينة املنورةايف ترمجة حممد  و-7

 .(6)ضعيفة 

 [:هـ 386ت:القريواين] رسالة ابن أيب زيد -

ذكر أنه سمعها كاملة بقراءته هو عىل شيخه أيب مهدي الثعالبي بمكة ، وأجازه فيها ويف سائر ما -1

 .(7)يرويه خصوصا كتب املالكية 

بحوزة إمام جامع املالكية فيها ، دون حتديد  (وراكال)ذكر أنه وقف عىل بعض رشوحها يف و-2

 .( 8)ألسامء شارحيها 

                                                           
، وبرقم 651و 627و 616و415و614، نسخة كاملة يف ثالثة أجزاء ، بأرقام ترتيب: 441و 425و 418-2/416فهرس اخلزانة )1(

 .561،و504/2، و390حفظ:

أربعة أجزاءبرقم  اخلزانة احلمزيةالعياشية يف ، منه نسخة كاملة يف"الرشح الكبري عىل خليل"أو "فتح اجلليل يف حل ألفاظ خليل"ه:اسم )2(

 (.423-2/420)فهرس اخلزانة 485، وبرقم حفظ : 623و622و621و620ترتيب:

 .2/713، ونرش املثاين  1/74الرحلة العياشية :)3(

 .1/72املصدر السابق :)4(

 .1/92املصدر السابق :)5(

 .2/115املصدر السابق :)6(

 .2/253املصدر السابق )7(

 .1/80املصدر السابق :)8(
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الرسالة باحلرم النبوي الرشيف  سأنه ربام در   ذكر يف ترمجة الشيخ عيل الرضير املالكي اإلحسائي و-3

(1). 

ن العراقيني ، واملتن مطبوع هـ[:وهو متن فقهي ألحد فقهاء املالكية م732البن عسكر]ت:اإلرشاد -

وسامه رشحا لزروق عليه ،  عض رشوحه ، وذكر العيايش أنه وجد يف خزانة زروق بمرصاته طبعت ب ، و

 (2): رشح ابن عسكر يف الفقه 

(  نوازاللربزيل)املعروف بفتاوى أو  ألحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكامجامع مسائال-

قرية أثناء تواجده بايش أنه اقتنى اجلزء األخري منه هو كتاب مطبوع ومتداول ، وذكر العي[: هـ841ت:]

 (3) "فرا من ]نوازل الربزيل[ ، وهو األخري بثمن بخسقد استفدت س  "قال :قاعدة وادي ريغ ، (تكرت)

:وهو كتاب مطبوع هبامش  [هـ724ت:]أليب القاسم ابن الشاط إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق-

 من اشرتاه العيايش فروق القرايف املسمى أنواء الفروق ، وهو عبارة عن تعقبات البن الشاط عىل القرايف ،

 .(4)قاعدة وادي ريغ (تكرت)قرية 

قاعدة (تكرت)هـ [ ، اشرتاه العيايش من قرية 675لراشد بن أيب راشد الوليدي]ت: احلالل واحلرام-

 .(5)وادي ريغ

 

                                                           
 .2/114الرحلة العياشية :)1(

 .2/341، ومنه نسخة باخلزانة احلمزيةالعياشية  1/133املصدر السابق :)2(

 .486و2/362باخلزانة احلمزيةالعياشية ، ومنه نسخة 1/119املصدر السابق :)3(

 . 2/518، ومنهنسخة باخلزانة احلمزيةالعياشية 1/119املصدر السابق :)4(

 يف جزأين. 2/316، ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية 1/119املصدر السابق :)5(
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خزانة زاوية الشيخ ، وجده العيايش ب بديبهـ [ : وهو خمترص فقهي ، طبع 803ابن عرفة]ت:خمترص -

 .(1)(بمرصاته)زروق 

وجده العيايش بخزانة زاوية الشيخ زروق  وقد طبع بمرص ،وهـ[:805لبهرام]ت:الشامل -

 .(2)(بمرصاته)

يف : وهو كتاب مطبوع ومتداول، هـ[914]ت:لونرشييسلإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك-

مع سفر فيه "،قال:  (بمرصاته)وجد منه العيايش نسخة يف اخلزانة الزروقيةقواعد املذهب املالكي ، 

 .(3)"قواعد الونرشييس

، يف أربعة جملدات ، إال أنه ليس بذلك كام أخربين الثقة  للشيخ عمر فكرون رشح املخترص الفقهي-

 .(4)ممن رآه

، ذكر أنه درسها حلسن الربي املالكي املرصي املدرس [هـ742]ت:ابن مجاعةلبيوع  العيايشمنظومة -

 .(5)باحلرم النبوي الرشيف 

يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار للقايض أيب احلسن ابن القصار عيون األدلة -

املالكية يف هذا الباب [ ، وهو كتاب يف اخلالف الفقهي العايل ، يعد من أعظم كتب هـ397ت:]بغداديال

، واخترصه القايض عبدالوهاب يف ]عيون منه بجامعة حممد بن سعود بالرياض  الطهارة  ، وقد طبع قسم

يف معرض حديثه عن سيل اجتاح احلرم املكي  العيايش هأيضا ، ذكربالرياض املجالس[ ، وهو مطبوع 

                                                           
 .399و 381و 2/379، ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية1/133املصدر السابق :)1(

 .492و 388و 2/385، ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية133 /1املصدر السابق :)2(

 .2/313،ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية1/133املصدر السابق:)3(

 .1/169املصدر السابق:)4(

 .331و 2/321،ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية2/102املصدر السابق:)5(
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الثعالبي ، وأن الثعالبي كان يثني عىل كانت يف خزانة أيب مهدي عيسى  من الكتاب  أتلف نسخة تامةف

 .(1)الكتاب كثريا يف بسط أدلة املذهب ، واالنتصار له ، والرد عىل املخالفني مع التحقيق التام 

 .(2)نقل عنه حترير بعض املسائل املتعلقة باملناسك[:هـ799ت:]منسك ابن فحْرحون-

سمعها بقراءة غريه عىل الشيخ أيب مهدي الثعالبي ، وذكر أن من عادته  :مناسك احلطاب الكبرية-

قراءة كتب املناسك يف أشهر احلج الثالثة ، وأن غري املالكية كانوا َيرضون جملسه ، ألنه كان  ملجأ الناس 

 .(3)يف االستفتاء يف املناسك 

  

                                                           
 .134 - 2/133:السابق املصدر)1(

 .2/151املصدر السابق:)2(

 ، لصاحب املواهب ، والبنه َييى منسك مطبوع  ، وليس هو املقصود. 2/234املصدر السابق:)3(
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 :كتب األصول وعلومها: الثث

املسـمى  هــ[ األصـويل646ملخترص ابن احلاجـب]ت: رشح:وهو العضد عىل ابن احلاجبرشح -1

مـن أهـم رشوحـه  ،  يعدهـ[ ، و765العضد اإلجيي ، عبدالرمحن بن أمحد]ت:  بمخترص املنتهى، وضعه

 .(1)مطبوع ومتداول ، رآه العيايش بمدينة طرابُلس ، يف خزانة حممد املكني ، واستعاره منه  وهو 

 : والطبقات والفهارس واألثبات واملسلسالت والرحالت ما إليهاكتب التاريخ والرتاجم : رابعا

هـ [ : وهو كتاب مطبوع 799ذهب البن فرحون]ت:يف التعريف برجال امل   ذهبالديباج املح -1

 .(2)ة الشيخ زروق وية الزروقية ، والكتاب من تركوجده العيايش يف خزانة الزا متداول ،

يد ] -2 يف الِوجهة الوجيهة إىل  ملء العيبة بام مجع بطول الغيبة:) ةام[ املسهـ721ت:رحلة ابن ُرش 

، كام أنه  وقد طبع جلها ، ونقل منها العيايش حتديد بعض املواضع املتعلقة باملناسك (احلرمني مكة وطيبة

، عليها خط املؤلف ،  رأى منها عدة أجزاءحيث ها من الكتب الغريبة والنفيسة مما وقف عليه بمكة ، عد  

 .(3)يف حوزة شيخه أيب مهدي الثعالبي ، ونقل منها فوائد مجة 

، وقد نقل منها  (ق يف حتلية علامء املرشقر  تاج املفْ )[ ، املسامة هـ765ت:وي]ل  رحلة خالد الب  -3

رسِّ ، العيايش الرأي الراجح يف حتديد وادي النار   .(4)واملعروف بُمح 

                                                           
 .525-425و 2/519، ومنه نسخة باخلزانة احلمزية العياشية 1/97املصدر السابق:)1(

 .1/133املصدر السابق:)2(

 .315و1/280املصدر السابق:)3(

 1/243در السابق:املص)4(
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ري 776من غصن األندلس وأيب عبداهلل بن اخلطيب]ت: نفح الطيب-4 هـ [ ألمحد املق 

هـ[: وهو كتاب مطبوع واسمه كام طبع :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  1041احلفيد]ت:

وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب ، وقد سمع العيايش خطبة هذا الكتاب عىل شيخه أيب مهدي 

يف ذلك العرص ، واحلال أن طبة هذا الكتاب مما يعتنى بسامعه عىل الشيوخ  الثعالبي ، وغريب أن تكون خ

وقد أجاد يف خطبته غاية ، ومجع من "، إال أن العيايش بني السبب حني قال: املؤلف تويف قبل ذلك بقليل

علوم البالغة ما سحر العقول ، فال يمل سامعا مع طول ، ملا اشتملت عليه من النثر الرائق والنظم 

 .(1)"لفائقا

 خمترص معامل اإليامن -5

روضات الرضوان يف مناقب املشهورين من صلحاء القريوان ، كالمها للشيخ ابن -6

، وقد هـ[699]ت:، وهو كتاب ممتع يف سفرين ، واألصل أليب زيد الدباغ القريواين هـ[837]ت:ناجي

الصالح بن عبداهلل بن عبدالعزيز ذكر العيايش أنه وجد الكتابني يف قرية )زريق( ، عند صديقه حممد 

 .(2)املحروين

  

                                                           
 .2/234املصدر السابق:)1(

 .2/515املصدر السابق:)2(
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 : متفرقاتسا: خام

ذكره ضمن مؤلفات الشيخ شهاب الدين أمحد ابن  هـ[ ،919منية احلساب للشيخ ابن غازي]ت:-1

 .(1)القايض تاج الدين املالكي 

وال يفوتني أن أشري إىل مجلة من الكتب مر عليها العيايش مرور الكرام ، عند ذكره إلجازة حميي   

وهي مؤلفات [ ، هـ645ت:[ ، للسلطان غازي ابن امللك العادل]هـ638ت:الدين ابن عريب احلامتي]

شيوخه من [ ، وغريمها من هـ581ت:[ ، وأيب حممد عبداحلق اإلشبييل]هـ463ت:أيب عمر بن عبدالرب]

 .(2)املالكية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/65الرحلة العياشية :)1(

 .1/410الرحلة العياشية :)2(
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(5) 

 بعض اجلوانب الفقهية يف الرحلةاملبحث الثالث:

مجيع اجلوانب الفقهية يف رحلة العيايش ] ماء املوائد[ ، ألنه  اليمكن لبحث بحجم ورقتنا أن يستقيص

وعلو حشد فيها كام كبريا من القضايا اللصيقة بالفقه وأصوله وعلومهام ، فالرجل أبان عىل علم واسع ، 

فقيها وأصوليا ال يشق له غبار ، وما ذلك من قبيل املبالغة أو التهويل ،  كعب يف غري ما علم ، ألنه كان

كن ألدين مطالع لرحلته أن جيزم بأن الرجل ممن بلغ رتبة االجتهاد املذهبي ، وتوفرت له ملكة فيم

فستجد يف الرحلة الكالم عن دقائق الفقه  أمال وتزييفها ، االرتجيح والتنقيح واملقارنة ، وتصحيح األقو

عن حكم التدخني ،  ، ويمكن لك الوقوف عىل ذلك من خالل ما ذكرهما َيصل له به مقنع إن شاء اهلل 

ف شيخه األجهوري  من أشهر ما كتب يف هذه املسألة ، لة من نوازل عرصه ، ويعترب مؤل  وهي مسأ

املسألة أيام استقصاء ، فساق كالم الشيوخ ، وناقشهم واعرتض عليهم ، ثم ذكر رأيه فالرجل استقىص 

التي بحثها ليست بالقليلة ، واتسم  ، واملسائل(2)، ومثله فعل يف مسألة أجرة دليل الركب  (1)الشخيص

من تصور املسائل وحتقيق  عرضه باملوسوعية وحدة الذهن ، والتمرس يف الفقه أصوال وفروعا ، ومتكنٍ 

، وقد ذكر أنه حيثام حل وردت إليه األسئلة واستفتي من قبل أهل احلوارض التي َيل هبا ، ملا (3)مناطها 

 .(4)عرف عنه من علمه وورعه وتقواه 
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وإذا كان املقام ال يسمح باالستقصاء فال أقل من أن نلمح إىل بعض وما ال يدرك جله ال يرتك كله ،

 عن أمرين :يف هذا املبحث سأقوم باحلديث اجلوانب الفقهية لدى هذا الرجل العظيم ، ومنأجل ذلك  

بني  فكر التعايشز ل: ما حتىل به العيايش من تسامح مذهبي ، وانفتاح عىل الغري ، وتعزي األول األمر

املسلمني من غري أن  من غري ني املسلم وغريه رعايا الدولة املسلمة ، بل بمع تقبل اخلالف املسلمني 

دون التعايش السلمي بني أال َيول ذلك االختالف عىل  ،تقبل اخلالف يف القضايا العقيدة يطالب ب

ر فكر من رواد التسامح ، وهذا دليل عىل ختمُّ بني بني اإلنسان عموما ، فالعيايش كان و املواطنني ، بل

للتسامح والتعايش  وضعهيكشف عن و ، ووضوح كل ذلك له ،مقاصد الرشيعة ، وروح النص يف ذهنه 

واقع  هيف أطره الطبيعية ، وهو أنه مما جبل عليه اإلنسان ، وأن -مع وجود االختالف يف وجهات النظر  -

 .نبيه من أسباب تسوغه ، ليس هذا موضع إيرادها ن كتابه وسنة ضم  بإرادة اهلل بام 

فقهيتني ، أما األوىل فهي لصيقة بباب احلج املقصد  ملسألتني عىل بحثفيه :سأتكلم األمر الثاينو

د احلج أهم سبب من أسباب الرحلة ، وسمي هذا النوع من الرحالت األعظم للرحالة املغاربة ، حتى عُ 

لة غريبة بعض اليشء ، كام سيظهر من خالل عرضها ، ، وهذه املسأ أو احلجازية ية: بالرحالت احلج  

ْيكي ذكر ذات املسألة يف رحلته  سبب خاص ، بالذات  هلا والختياري  وبني وفاته ووفاة ، وهو أن احلُض 

فيها نقص أدى إىل   التي اعتمدها حمقق النص  رحلة احلضيكي خمطوطةالعيايش قرابة القرن من الزمان ، و

املحقق  والغريب أن ال تفهم معه املسألة ، وال يمكن تصورها ،  وقوع خلل يف عرض هذه املسألة بحيث

 . همل يعلق عىل هذا اخللل ، ومل يستغرب

ني هبا رشاح احلديث عناية بالغة ، املسألة الثانية فهي مسألة مشهورة ذكرت يف كتب الفقه ، وعُ  اأم 

ويقاس عليه غريه  -الطاعون –هبا  الوباء  وهي مسألة البلد التي َيل،  ملوطأ والصحيحنياالسيام رشاح 
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؟وإذا كان بداخلها فهل   إن كان خارجها من األمراض املعدية والفت اكة ، فهل جيوز لإلنسان أن يدخلها

 .تويف بالطاعون رمحه اهلل وغفر له  يشومناسبة اختياري هلا أن العيا جيوز له أن خيرج منها ؟

هذين األمرين كافيان لرسم صورة لفقاهة الرجل ، وتضلعه من علوم الرشيعة فقها وأظن أن  

وأصوال وتفسريا ، وكل ما إليها من علوم اآللة وغريها ، وعيل  بذلك أن أشحذ مهة باحث نجيب ليقوم 

كانت عىل شكل مسائل فقهية ، أم أوله ، سواء بجرد كل ما يف الرحلة من فوائد متعلقة بالفقه وأص

 مباحث أصولية ، أم قواعد فقهية وأصولية ، وغري ذلك ، وسأنتقل اآلن للحديث عن األمرين .

: ليس غريبا عىل عامل  العّيايش داعية التسامح والتعايش ، ورائد الوسطية واالعتدالاألمر األول:

اجلانب ، وطيب املعرش ، وكريم النفس كالعيايش أن  موسوعي ، ورحالة ذكي اجتامعيا ، وشخص لني

ممن أويت بعد  ظهر ذلك بدعواته التي ال تصدر إاليكون متساحما ، وداعية سالم بمصطلحات العرص ، وي

نظر ، وحرص عىل توحد األمة ونبذ الفرقة والشقاق ، فمن األفكار اخلالقة والرائدة التي دعا هلا تأليف 

تمع لكتابته أربعة من حمققي علامء جي -وهو ما يعرف بلغة العرص باملوسوعة -ديوان يف فروع الفقه

غون لذلك بام خيصص هلم من أعطيات تغنيهم عن التمعش ، ثم رسم ويفر  املذاهب األربعة املوجودة ، 

 ا فيه من الفائدة .مل نقل ما ذكره يف ذلك  هلم منهج كتابة هذا الديوان ، ومن املفيد

لو أن اهلل قيض هلذه األمة من جيمع أربعة من حمققي علامء كل مذهب  من هذه كنت أود "قال: 

املذاهب األربعة املوجودة ، وخيتار لكل واحد مجاعة من أهل مذهبه يستعني هبم يف املطالعة ، وحتقيق ما 

هنار يشكل عليه من فروع الديانات ، فيأمر األربعة باالجتامع يف حمل واحد يف وقت خمصوص من ليل أو 

، يستعينون هبم ، وجيري عىل اجلميع من  بقصد تأليف ديوان يف فروع الفقه ، ويتخذ هلم كت ابا مهرة

رايات ما يكون سببا لفراغ باهلم ملا هم بصدده .  اجل 
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وبعد مراجعة كل واحد منهم  مع أصحابه ما َيتاج إليه من كتب مذهبه يف املحل الذي يؤلفون فيه ، 

وع الديانات اجلزئيات من أول مسألة مدونة يف الفقه عىل قدر طاقتهم إىل آخرها ، فيجتمعون يتتبعون فر

فيذكر كل واحد منهم مشهور مذهبه يف كل نازلة ، فإذا علموا مشهور املذاهب يف كل مسألة نظر من 

 فيها . تصدى للكتابة والتأليف عندهم إىل املسائل املتفق عليها بينهم فأثبتها ، والَيكي شيئا من اخلالف

يقترص فيها عىل قول ثالثة منهم اجتمعوا وَيذف القول الرابع ، ثم إن قال  : ثم املسائل املختلف فيها

-وهو قليل–اثنان بقول واثنان بقول ، جعلها ذات قولني مشهورين ، ثم إن تباينت آراؤهم يف النازلة 

مستندا إىل كتاب ، ثم ما استند إىل  ما كان منها حكاها كلها بال تشهري ، وتكون مسألة خالف ، أو يقدم

سنة ، ثم ما استند إىل صحايب قوي ، ثم ما أخذ من االجتهاد ، فإذا ألف هذا الديوان عىل هذا الوصف 

ومحل الناس عىل اتباعه كان أقرب  لضبط االنتشار الواقع اآلن ، وكثرة اخلالف الواقع بني أهل املذاهب 

 .ليل بعضهم بعضا والتعصبات الفاحشة املؤدية إىل تض

فإن االختالف إنام كان رمحة حني كانت القلوب ساملة ، واألرض بالعلامء املحققني عامرة ، فيحملون 

 ." (1)اخلالف بينهم عىل أحسن حمامله

 ولتحليل هذا الكالم أقول :

خلطورة حال املسلمني ،  متلكها العيايش ، والرؤية الثاقبةدل هذا الكالم عىل العقلية الفذ التي ا-1

ملن كان لديه حس القيادة ، والرغبة يف  قة وشقاق ، وهذا نظر ال يتوفر إالوشؤم مآل ما هم فيه من فر

 توحد األمة والنهوض هبا مما هي فيه من وهن وضعف .
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،  ى يف علم األصول فالرجل يعرف مرجحات األقوال دل املنهج الذي رسمه عىل علو كعبه حت-2

 البعض . عىل  بعضها م وكيف يقد

الذي رسم خطة  ىل مذهب واحد مدون يف هذا الكتاب ال اتفق معه يف الدعوة إىل محل الناس ع -3

فامدة الكتاب  ، خصوصا إذا اتفق الثالثة عىل مذهب وخالفهم الرابع ، فإنه دعا إىل طرح رأيه العمل فيه 

ها غالبا ، ففي الدعوة هلذا املنحى مشقة ال من كتب املذاهب األربعة ،وبل ومن الراجح في وإن كانت 

املنصور العبايس إمامنا مالك رمحه اهلل إىل مثل لناس عىل ما مل يعتادوه ، وقد دعا اعوام ، حيث َيمل ختفى 

مذهبي  وجود تعصب ختلف معه يفطأ ، كام أين ال اض كام هو معروف من قصة تأليف املوفهذا فر

يف العقود املتأخرة نظرا للهجمة الرشسة عىل املذهبية عموما ، مما حدى  خبت مذموم ، مع أنه حدة غلوائه

ملشكلة التعصب  ويلتفوا حول بعضهم البعض ، إال أن بأرباب املذاهب إىل أن يتعاضدوا ويتكاتفوا

أن االختالف رمحة مفادها :العيايش يف آخر فقرة مما نقلت ، وهي أن تشاع ثقافة  هذكرحل ناجع الذهبي 

امله ، وحسن الظن خالف محله عىل أحسن حمسلمت القلوب ، وأن منهج العلامء الربانيني مع امل متى ما

من الورع والتقوى بمكان جيعلنا ال  ربعة املتبوعني وكذلك كبار علامء كل مذهب به ، وأن األئمة األ

إذا أخطأوا ،  واحد م أجرالوسع يف سبيل  ذلك ، وهل وابه ، و بذل اهلل فيام أفتوا وام أرادنشك يف أهن

 . أصابوا وأجران  إن

ومن أمثلة سامحته وعدم تشدده أخذه بآراء خارج املذهب املالكي كام ذكر يف بعض أحداث رحلته ،  

كان ولألمانة يسجل له أن خروجه مل يكن عن هوى وتشه ، وبحث عن الرخص ، بل عىل العكس ، 

االستكثار من القرب ، كام فعل ملا كرر العمرة  حرصه عىل العبادة وعدم تفويت الفرص يفالدافع له 

كام أنه آثر أن يقيض رمضان يف ، (1)عندما كان جماورا بمكة ، ومعلوم أن مشهور املذهب عىل خالف ذلك 
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، وكذلك فعل فيام (1)مكة لعظم أجر القرب فيها ، مع أنه مشهور املذهب املالكي يفضل املدينة عىل مكة 

، وعندما وصل إىل القدس يف طريق عودته دخل مسجد اخلليل ، وذكر (2)يتعلق بدخول مكة بال إحرام 

كري فيه ، ملا قطع بوجود قبور شددوا الن زه ، مع أن كثري من أئمة املالكيةأنه فعل ذلك اقتداء بمن جو  

ؤدي ذلك إىل اجللوس عىل القبور واملرور عليها ، علم مواضعها عىل وجه التحديد ، فينبياء فيه ، وال تُ األ

 .(3)وهو الَيل إذا كان قرب مسلم ، فكيف بقبور األنبياء عليهم السالم 

ومل تقترص سامحته وتقبله لآلخر عىل املخالفني يف الفروع ، بل وحتى من اختلف معهم يف بعض 

نه عزيز ، ويتضح ذلك بجالء مع ما مسائل علم الكالم ، فإن خالفه معهم مل يمنعه من االنصاف مع أ

ه ، وممن أتى يتيمية رمحه اهلل ،  وما وقع له من خالف مع علامء األشاعرة من معارص ذكره بخصوص ابن

وجاء ذكر ابن تيمية يف معرض حديث العيايش عن مؤلف يف علم الكالم ألحد شيوخه منهم بعده ، 

، وهو تأليف يف حتقيق اخلالف  (يف مسألة الكالم إفاضة العالم)املدنيني من الشافعية ، والكتاب هو

الواقع بني األشاعرة واحلنابلة يف صفة الكالم ، وقد مدح منهج املؤلف ونعته باإلجادة والتحرير 

ث لذكر بعض احلوادث املتعلقة بذات املوضوع ، يدثم ساقه احلوعدم تقليد الغري ، واإلنصاف، 

مصنفاهتم وجدهتم و –يقصد مؤلفات احلنابلة يف قضايا العقيدة  -ملا أمعنت النظر يف رسائل القوم"فقال:

برآء من كثري مما رموهم به أصحابنا الشافعية من التجسيم والتشبيه ، وإنام القوم متمسكون بمذاهب 

من إبقاء اآليات واألحاديث عىل  –ريض اهلل عنه  -ف من حال إمامهم كرباء املحدثني كام هو معرو

ظاهرها ، واإليامن هبا كذلك ، مفوضني فيام أشكل معناه ، وهذا ال يذمه أحد من األشعرية ، بيد أن 

لون من يذهب إليه كاألشعرية   ."احلنابلة مشددون يف رد التأويل يف ذلك ، جمه 
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نب التسامح وعذر املخالف ومحل كالمه عىل أحسن املحامل ، وإن وهيمني من هذا النقل إظهار جا

 داملقرر عن كان الخيلو من انتقاد من حيث إنه صور مذهب احلنابلة املتأخرين عىل أنه مذهب التفويض

 كذلك ، كام هو مقرر يف كتب العقيدة ، وال حاجة للتطويل فيه.، ومعلوم أنه ليس  بعض األشاعرة 

د أطلعني بعض أصحابنا احلنابلة بالقاهرة عىل رسالة للشيخ ابن تيمية معتمدة ولق"وقال بعد ذلك:

عند احلنابلة فطالعتها كلها ، فلم أر فيها شيئا مما ينبذ به ، ويرمى به يف العقائد سوى ما ذكرناه من تشديده 

معها بأنه ال يعتقد يف رد التأويل ، ومتسكه بالظواهر مع التفويض ، مع املبالغة يف التنزيه مبالغة نقطع 

 جتسيام وال تشبيها ، بل يرصح بذلك ترصَيا ال خفاء فيه ...

أهم من كثري مما نسب ولقد أحسن شيخنا ريض اهلل عنه التوفيق بني كالمهم وكالم األشعرية ، وبر  

حريف إليهم متأخرو األشعرية ، كام أن األشعرية مربأون مما نسب إليهم متأخرو احلنابلة من التعطيل والت

 .(1)" –إن شاء اهلل  –لكالم اهلل عن مواضعه ، والكل عىل هدى 

،  مذالوفاق والوئام ، وينبذ الفرق والترشنشد س تساحمي ، يوال خيفى ما يف هذا الكالم الرائع من نف  

ىل توحيد وجهات النظر لكوهنا يف حقيقتها متقاربة من بعضها ، وغرض الكل تنزهيه سبحانه ، ويدعو إ

املخالف  مع  ، واختم الكالم عىل سامحته حتىوكلهم من رسول اهلل ملتمس ، فصىل اهلل عليه وسلم 

يف تسليط الضوء عىل  . وأكتفي بام ذكر(2)بموقفه الرافض لفرض املكوس عىل الشيعة الروافض

 األمراألول : وهو تساحمه وانفتاحه عىل الغري .

 بحث قضيتني فقهيتني:األمر الثاين: 
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وبتنا تلك الليلة بمنى ، ومل ":قال العيايش: املبيت بمنى ليلة التاسع قبل الوقوف بعرفةاألوىل:املسألة  

 دأهبم منذ أزمان ، فقدوقليل من غريهم ، وكثري من الناس ذهبوا إىل عرفات ، وذلك  يبت هبا إال املغاربة

، وقد  قد أميتت منذ أزمان -أعني املبيت بمنى هذه الليلة -وهذه السنة:(1)هـ[996]ت:قال احلطاب 

ومن بعدمها ،  (3)هـ [700]ت بعد:والعبدري، (2)هـ [721]ت:ذكر ذلك كثري من املرحتلني كابن ُرشيد

وذكروا أن اخلوف يمنع من املبيت هناك بعد ذهاب األركاب ، وقد من اهلل عىل املغاربة بإحياء هذه السنة 

 يف كثري من السنني ، ومل يفتنا يف حجة من احلجات ، وهلل احلمد .

الليلة  فلام رأى بعض املغاربة كثرة من ذهب إىل عرفات من الناس أخذوا يرحتلون ، وقالوا:لعل هذه

ن الذاهبني إنام ذهبوا إىل عرفة يف ذلك اليوم فظنوا أهي ليلة عرفة ، لعدم علمهم بأن ذلك دأهبم كل سنة ، 

ل هب، لبلوغ اخلرب إليهم بسبْ  الوقوف إن  اقية رؤية اهلالل ، فقالوا : األحوط أن نذهب إىل عرفة لنحص 

الشك ال جيزئ ؛ ألنكم مل تقفوا بنية أهنا عرفة ،  كانت هذه ليلته ، فقلت هلم : إن وقوفكم هبا الليلة عىل

ولسنا بمأمورين باتباع الشك يف مثل هذا ، سيام الشك فهو كمن صام يوم الشك احتياطا ؛ فال جيزئه ، 

الذي ال مستند له مثل هذا  ، وإنام هو جتويز عقيل ، فقد جاء الناس من أقطار األرض مسري تسعة أيام من 

                                                           
يني الطرابُليس املكي ،)1( ع  والعبارة يف منسكه املسمى بإرشاد  املقصود باحلطاب : ابن صاحب املواهب ، أبو زكريا َييى بن حممد الرُّ

السالك املحتاج إىل بيان أفعال املعتمر واحلاج ، وهو تلخيص ملنسك والده اإلمام أيب عبداهلل حممد صاحب مواهب اجلليل ، واسم 

بحث الثاين ، وسامه منسك األب: هداية السالك املحتاج إىل بيان أفعال املعتمر واحلاج ، وقد ذكره العيايش يف رحلته كام قدمت يف امل

مناسك احلطاب الكبرية )بصيغة التأنيث( ، ولعله بذلك أراد متييزه عىل منسك االبن اآلنف الذكر)انظر: إرشاد السالك املحتاج إىل 

األوىل ، بيان أفعال املعتمر واحلاج ، َييى بن حممد احلطاب ، حتقيق: حممد مخيس بامؤمن ، مؤسسة الريان نارشون واملكتبة املكية ، ط. 

 .(  214م ، ص:2010

، اجلزء رحلة ابن ُرشيد املسامة : بملء العيبة بام مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة ، حممد بن عمر الفهري السبتي )2(

الغرب اإلسالمي ببريوت ، ط. األوىل ، اخلامس:احلرمان الرشيفان ومرص واإلسكندرية عند الصدور ، حتقيق: د. حممد احلبيب ابن اخلوجة ، دار 

 . 89-88م ، ص: 1988

رحلة العبدري ، حممد بن حممد بن عيل العبدري ، حتقيق: د.عىل إبراهيم كردي ، دار سعد الدين للطباعة والنرش والتوزيع ، ط. األوىل ، )3(

 وما بعدها.  389ص:
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أحد برؤيته ، فمنهم من أقام معنا ، ومنهم من ذهب ، ومن رأى مثل رأينا بات حتى كل جهة ، ومل خيرب 

 .(1)"أصبح

 التعليق:

غادروا منى ليلة عرفة خمالفني بذلك السنة ، ومل يبق من احلجاج  ذكر العيايش أن أغلب احلجاج -1

السابقة   لرحلة العيايش ،  يف العصورإال املغاربة ، واحلال أهنم وحدهم من استمر حمافظا عىل هذه السنة 

يدوذكر أن من قبله من الرحالة ذكروا  إمهال احلجاج هلذه األمر كالعبدري و أبو ، وكذلك فعل  ابن ُرش 

هي املبيت بمنى ليلة عرفة ثم االرحتال إىل عرفة معلوم أن السنة ، واحلطاب يف منسكهزكريا َييى 

، وملا حل الليل أخذ عوام (2)ك من مندوبات احلج، لكون كل ذل صبيحتها ، ودخول عرفة وقت الزوال

ا بلغهم من وقوع خطأ يف بداية احلجاج مل يرحتلوا إال مل   ملا شاع بينهم أن مجعحجاج املغاربة باالرحتال 

هنا أول ليلة من شهر ذي احلجة ، وعليه ليلة التي سبقت الليلة التي ُعد أئي يف الالشهر ، وأن اهلالل رُ 

ن يفوهتم ركن احلج األعظم ، وهو الوقوف بعرفة ،فارحتلوا ذه هي ليلة النحر ، فخافوا أتكون ليلتهم ه

ادي ليقفوا ولو من باب االحتياط ل ص  هـ[ يف رحلته ذكر 891]ت: (3)، ومن املفيد اإلشارة إىل أن الق 

وقد تويف يد ، ، ورحلته بعد العبدري وابن ُرش  (4)باقتضاب أنه بات بمنى ثم ذهب صبيحة التاسع إىل عرفة 

قبل َييى احلطاب بقرن من الزمان ، فهل انقطع هذا األمر يف عرصه ، أم أن االختصار محله عىل عدم 

 ؟التطرق هلذا األمر مع أمهيته

                                                           
 .242-1/241الرحلة العياشية :)1(

( عن ابن العريب : أن يف ترك املبيت بمنى ليلة التاسع الدم ، واملشهور ال دم 3/534ويف مواهب اجلليل للحطاب)  ،  2/43حاشية الدسوقي )2(

 عليه وقد أساء.

:رحلة  أيب احلسن عيل  أن لنسبته ضبطني ، أحدمها بالفتحات كام شكلته ، والثاين بسكون الالم)انظر–رمحه اهلل -ذكر الشيخ أبو األجفان)3(

 .(30ص: م1978، حتقيق: حممد أبو األجفان ، الرشكة التونسية للتوزيع ، ط. األوىل ، القلصادي

 .142املصدر السابق ص:)4(
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ة عىل تكييف وأصويل نحرير ، لديه املقدر، كبري  يهفقكلة مع هذه الناز يف تعاطيه  ايشالعي ظهر-2

ها يف نفس باهبا ، فانظر إىل مع وإن مل تذكر وإحلاقها بام يشاهبها من فروع ؛ وحتقيق مناطها ، النوازل ، 

 -والذمة ال تربأ يف مثل هذا إال بيقني  -ملا فيه من عدم اجلزم احتياطا  بعرفة قياسه عدم إجزاء الوقوف

ها عىل عدم إجزاء صوم يوم الشك ملن صامه احتياطا به من رمضان ، عىل أنه إن كان من رمضان فب

ونعمت ، وإال فهو صوم تطوع ، فاملقرر عند الفقهاء أنه لو تبني أنه من رمضان فعليه القضاء لعدم اجلزم 

، فرأى العيايش أن هذه النازلة كتلك ، فلها حكمها ، فمن أراد الذهاب من  (1)، وال بد فيه من نية جازمة

أن ذلك لو وقع : فاحلق ون حلجتهم عوام حجاج املغاربة لعلة عدم فوات الوقوف ، وأهنم بذلك َيتاط

 فسخ حجهم بعمرة ، والقضاء من قابل. مفإنه ال جيزئهم ، وعليه

ْيكي]ت: -3 اختلف "هـ [ يف رحلته املسامة بالرحلة احلجازية نفس املسألة ، فقال:1189ذكر احلُض 

ارحتل ، غري أننا ممن اغتنم الناس ، هل الليلة ليلة الوقوف ؟ أو يبيتوا بياتا ، فمنهم من بات ، ومنهم من 

 .(2)"سنة املبيت ، ال ممن ارحتل ، إذ ال شك أهنا ليلة عرفة ، ال ليلة العيد

ْيكي ، وبني وفاته ووفاة العيايش       وجيلٌّ أن اخلالف بني احلجاج استمر حتى وقت زمان رحلة احلُض 

ْيكي نه بني موقفه منها ، وأنه ممن بات ، ومن في تعاطيه مع هذه املسألة ، مع أقرن كامل ، ومل يسهب احُلض 

مل يبت فقد أخطأ ، ومما يؤخذ عىل األستاذ الفاضل املحقق  أنه مل يعلق عىل هذا املوضع مع خفائه ، ومن مل 

يقف عىل ماذكره العيايش وغريه اليمكنه أن يتصور املسألة بيرس ، وهذه املسألة ونظرياهتا محلتني عىل نقد 

 .بني يف امللحق األولطبعة الكتاب كام سأ

                                                           
 ، قال:ال يصام احتياطا ، وإذا صامه وصادف أنه من رمضان فالجيزئه ؛ لتزلزل النية . 1/514حاشية الدسوقي )1(

ْيكي ، حتقي)2(  .101م ، ص:2011ق :د. عبدالعايل ملدبر ، الرابطة املحمدية للعلامء ، ط. األوىل ، الرحلة احلجازية ، حممد بن أمحد احلُض 
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إذا حل الوباء ببلد ، فهل جيوز ملن كان خارجه أن يقدم عليه ، وهل جيوز ملن كان داخله أن لثانية:ا

املسألة يف آخر الرحلة ، عندما مر يف طريق عودته ببلدة زريبة حامد  :وقد بحث العيايش هذه خيرج منه ؟

متحريين يف أمرهم لطروق الوباء يف نواحيهم ، وختوفوا ا عنه: أن ا وجدناهم ومن مجلة ما سألون"فقال:، 

 ال يسوغ ؛ مأن يدمههم يف بلدهم ، وعزموا عىل الفرار ، وسألوا: هل يسوغ هلم ذلك قبل وصوله إليهم أ

إذ كان الفرار منه ولو مل يطرق البلد ؟ فتوقفت يف ذلك ، إذ مل أر نصا، وقلت هلم :مقتىض قول من علل 

يؤدي إليه من ضياع املرىض وعدم القيام بأمرهم الذي هو واجب: أن ذلك جيوز قبل حرمة الفرار ملا 

وصول الوباء للبلد ، ومقتىض قول من علل بأنه شك يف املقدور وعدم ثقة باهلل : أنه ال جيوز ، ثم رأيت 

 .(2)"جعله حمل نظر ورجح اجلواز ، واهلل أعلم (1)اإلمام احلطاب يف كتاب] الطواعن[ 

 التعليق:

ذكر العيايش أنه سئل عن نازلة يف طريق عودته ببلدة زريبة حامد وكان وباء الطاعون فاشيا فيها  -1

 سأل عنها أصحاب املحال   هذه النازلةيف طريق عودهتم  ، وتلك السنة ان مرور ركب احلجاج هبا إب  

هبا هل حكمها حكم البلد التي فشا :البلد املتوقع تفيش الوباء هيتامخة للموضع الذي حل به البالء ،وامل

ال جيوز دخوهلا وال اخلروج منها ؟ أم هي  هل هي مثلها يف احلكم من حيث إنهالوباء هبا أم ال؟ بمعنى 

 خمتلفة عنها فلها حكم خاص هبا؟

مسألة البلد الذي حل به  -الصحيحنيالسيام رشاح املوطأ و -مشهور يف كتب رشوح احلديث -2

الوباء هل َيل دخوله واخلروج منه أم ال؟ واملشهور  عند العلامء أنه الجيوز دخوله وال اخلروج منه ملن 

ستزادة ينظر ، ولالليس هذا موضع إيراد كالمهم عىل املسألة وأدلتهم والرتجيح بني مذاهبهم وكان هبا ، 

                                                           
كتاب ]القول املبني يف أن الطاعون ال يدخل البلد األمني[ فلعله املقصود)شجرة النور ملخلوف  -صاحب املواهب -أليب عبداهلل  حممد احلطاب)1(

 (.998)270ص:

 .523 /2الرحلة العياشية :)2(
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غ  أ ن  (:املوطأ)كالمهم يف رشح حديث  ْ اء  رس  ل ام  ج  ، ف  ْأم  ج  إ ىل  الش  ر  ر  ْبن  اخْل ط اب  خ  ُعم 
ب   (1) ُه أ ن  اْلو  ل غ  ْد   اءب  ق 

 : ال  ُسول  اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ق  ْوٍف؛ أ ن  ر  مْحن  ْبُن ع  ْبُد الر  ُه ع  أ ْخرب   . ف  ْأم  ع  ب الش  ق  ْعُتْم ب ه  ب أ ْرٍض »و  م  ا س  إ ذ 

ْنُتمْ  أ  نْهُ  و  ارًا م  ر 
ُْرُجوا ف  ا ف ال  خت  غ  «. هب   ْ ْن رس  ُر ْبُن اخْل ط اب  م  ع  ُعم  ج  ف ر 

(2) 

 

اد ، فكام أنه يف املسألة األوىل أبان أنه  أظهر العيايش هنا  -3 جمتهد من الطراز األول ، صاحب ذهن وق 

ومها يف احلقيقة  ظاهرمها التشابه ،عن مقدرة يف إحلاق النظري بنظريه ، فهو قادر عىل التمييز بني ما 

الفروق ، فقد جنح إىل أن هذه النازلة منفصلة عن قصة عمر مع علم ، وهو ما يعرف يف الفقه ب متغايران

،  (3)واسم  وعرف باسم طاعون ع   ، يف الطاعون الذي نزل بالشام- امريض اهلل عنه–عبدالرمحن بن عوف 

هنا ، كام هو واضح من كالمه ، فعلة املنع من الدخول ومن تحقق يألن مناط تلك ال ؛ وال تشاهبها 

خروج من كان هبا  غري متوفرة هنا ، فامل إىل القول باجلواز ، وكان قد اعتقد أنه ال إمام له فيام أفتى به ، 

قه يف نظره وما وصل إليه من ثم وجد بعد ذلك أن اإلمام احلطاب وافق إىل هذا القول ، بسوكأنه مل ي

وغريمها من كبار أئمة املالكية ، يقرأ ألمام من أمثال ابن بشري، أو املازري مطالع كالمه يظن أنه حكم ، و

 الفقهي الذي يتنازعه أكثر من أصل يف املذهب. ممن اشتهر يف كتبهم بأهنم برعوا يف بيان الفرع

                                                           
 (.3/212  :معجم البلدان، ياقوت احلموي، دار صادر بوادي تبوك ) موضع)1(

اجلامع ، و559باب ما جاء يف الطاعون ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة الشعب ، ص:–كتاب اجلامع -، مالك بن أنس املوطأ)2(

حممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة السلفية باب ما يذكر يف الطاعون،حتقيق: -كتاب الطب–، حممد بن إسامعيل البخاري  لصحيحا

باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها ، -كتاب السالم–بن احلجاج النيسابوري  صحيح مسلم، و 4/42هـ :1400بالقاهرة، ط. األوىل ، 

ح اد بحث املسألة فلريجع إىل رشأر ومن ،  4/1742م :1991حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ، ط. الرابعة ، 

 .هذه الكتب وغريها هذا احلديث يف 

بلدة بالشام قرب القدس ، وقع هبا أول طاعون يف اإلسالم يف خالفة عمر ريض اهلل عنه ، ثم انترش يف بالد الشام ، تويف بسببه عدد )3(

 (.4/174:معجم ياقوت) كبري من الصحابة ريض اهلل عنهم
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، لدليل عىل  ذهب بعد ذلك ، والتفتيش عليهاإن حرص العيايش عىل مراجعة املسألة يف كتب امل -4

، وينبغي أن وصلوا إليه من أحكام  اممة فيمظاهر احلرص عىل عدم خمالفة األئ ورعه وتقواه ، ومظهر من

يكون ذلك دأب كل باحث وطالب علم ، وأن ال يأنف اإلنسان مهام كرب علمه وعال قدره من مراجعة 

 املسائل يف مظاهنا ، والتوثق منها .

ا أبا سامل ، فقد أبقيت لنفسك علام نافعا نسأل اهلل أن ينفعك به ، وتركت ويف اخلتام أقول رمحك اهلل ي

أنتقل لذكر  عية والعمرانية يف عرصك ، ولنا كتابا نفيسا رسمت هبا معامل احلياة العلمية والثقافية واالجتام

 .النتائج والتوصيات

 

 

  



 

 

54 

(7) 

 التوصياتالنتائج و 

 أوال: النتائج :

دب الرحلة مصدر مهم جدا للمعلومات التارخيية التي أغفلتها كتب التاريخ أ-1

 والرتاجم والطبقات .

تتوفر عليه من ة ملحة ملا توظيف أدب الرحلة يف خدمة املذهب املالكي رضور-2

 معلومات مهمة ، ال نجدها يف كتب طبقات وتراجم املالكية املشهورة.

موسوعة للحياة العلمية والثقافية للقرن احلادي عرش اهلجري ،  رحلة العيايش-3

ويشمل ذلك بالطبع املذهب املالكي ، فرحلته )ماء املوائد( تنتظم كام كبريا من 

 ي وكتبه .املعلومات حول رجال املذهب املالك

طبعات الرحلة ال تشفي الغليل ، إذ مل ينل النص اخلدمة التي تليق به ، مع -4

 شكر صنيع من خدمها.

من مالكية عرصه يربو عددهم عىل اخلمسني ، وهم  تكلم العيايش عن عدد-5

 متفاوتون شهرة ، وخبوت ذكر.
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طالعه أو ما ب املالكي ، سواء ما تكلم العيايش عن العديد من مصنفات املذه-6

اقتناه ، أو ما درسه ، وهذه الكتب تتنوع بني املوطأ ورشوحه ، وبني املدونة 

ورشوحها ، وغريمها من أمات كتب املذهب املالكي كالرسالة ، والتفريع ، مما ذكر 

 يف املبحث الثاين ، وقد اقتنى بعضها ،  فهو من حمفوظات اخلزانة العياشية .

فقهية واألصولية التي تستحق أن يكلف طلبة تزخر الرحلة بالفوائد ال-7

 الدراسات العليا باستخراجها وتصنيفها وعزوها إىل مصادرها .

هر العيايش يف عرضه الفقهي كداعية تسامح ، ورائد انفتاح عىل الغري ، ظ-8

 مؤمن برضورة التعايش بني مواطني الدولة املسلمة ، وإن كانوا غري مسلمني.

ض املسائل الفقهية عىل أنه فقهية نحرير ، ومدقق كبري ، دل عرض العيايش لبع-9

 مالك آللة االجتهاد ، عارف بالقواعد األصولية التي خترج الفروع عليها .

 ثانيا:التوصيات

خراج مامل ينرش من آثار العيايش خصوصا منها الفقهي ، ألن العيايش ممن إ-1

 حلته.عال كعبه يف حتقيق املسائل ، كام ظهر من كالمه يف ر



 

 

56 

ة حتقيق الرحلة ، من قبل فريق علمي ، يوزع العمل فيه عىل البد من إعاد-2

أعضاء الفريق كل حسب فنه ، ألنه موسوعة علمية ينوء بتحقيقها الرجل والرجالن 

 ، ملا اكتنفته من علوم ومعارف متعددة.

 ع فهرس اخلزانة بعد استدراك ما فات ، وفهرسة املجاميع ،القيام بإعادة طب-3

 وتصويركل املخطوطات تصويرا رقميا .
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                                    (8) 

 ثبت المصادر والمراجع                         

عند العرب نشأته وتطوره ابن بطوطة أنموذجا ، مصطفى سامل عبداهلل حلبوص ، منشورات املركز الوطني  أدب الرحالت

 م.2009للمحفوظات والدراسات التارخيية ، ليبيا ، ط. األوىل،  

سة الريان نارشون املحتاج إىل بيان أفعال املعتمر واحلاج ، َييى بن حممد احلطاب ، حتقيق: حممد مخيس بامؤمن ، مؤس إرشاد السالك

 م.2010واملكتبة املكية ، ط. األوىل ، 

 م .2007، العباس بن إبراهيم السماليل ، املطبعة امللكية يف الراباط ، ط. الثالثة ،  اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم

، عبداهلل بن حممد بن عبدالرمحن الفايس الفهري ، حتقيق: فاطمة نافع ، مركز الرتاث  القرن احلادي عرشمن أهل اإلعالم بمن غرب 

 . 2008الثقايف املغريب ودار ابن حزم ، ط. األوىل ، 

من العرب واملستعربني واملسترشقني  ، خري الدين الزركيل ، دار العلم للماليني ، ط.  ءقاموس تراجم ألشهر الرجال والنسااألعالم 

 م .1999عة عرشة ، الراب

بعد ذهاب أهل األثر =فهرس أيب سامل العيايش ، حتقيق نفسية الذهبي ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  اقتفاء األثر 

 م.1999، ط.األوىل ، 

غربية للتأليف والرتمجة والنرش ، بدون ، حممد الطيب القادري ، حتقيق: مارية دادي ، اجلمعية امل اإلكليل والتاج يف تذييل كفاية املحتاج 

 تاريخ .

مالك بن أنس وحممد بن إدريس وأيب حنيفة النعامن ، يوسف بن عبدالرب القرطبي ، حتقيق:  االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء

 م .1997عبدالفتاح بو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب ، ط. األوىل ، 

 م.2008، د.عبداهلادي التازي،  املؤسسة العامة للثقافة ، ليبيا ، ط. األوىل ،  من خالل رحلة الوزير اإلسحاقيبني املغرب وليبيا 

 من جواهر القاموس ، حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ، حتقيق جمموعة من العلامء ، الكويت . تاج العروس

اغناطيوس يوليانوفتسكراتشكوفسكي ، ترمجة صالح الدين عثامن هاشم ، جلنة التأليف والرتمجة والنرش  تاريخ األدب اجلغرايف العريب

 ، القسم الثاين.

اب ما يذكر يف الطاعون،حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة السلفية ب-كتاب الطب–، حممد بن إسامعيل البخاري  لصحيحااجلامع 

 . هـ1400بالقاهرة، ط. األوىل ، 

عىل الرشح الكبري ، حممد بن عرفة الدسوقي ، والشارح هو أمحد بن حممد الدرير ، وباهلامش تقريرات للشيخ عليش ،  حاشية الدسوقي

 مطبعة عيسى البايب احللبي .

 ، عبدالسالم بن عبدالقادر ابن سودة املري ، دار الكتاب ، الدار البيضاء . دليل مؤرخ املغرب األقىص

 .م 2012ملؤلفات املذهب املالكي ، د.حممد العلمي ، الرابطة املحمدية للعلامء باململكة املغربية ، ط.األوىل ،  خييالدليل التار
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شيد املسامة : بملء العيبة بام مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة ، حممد بن عمر الفهري السبتي ،  رحلة ابن رح

اجلزء اخلامس:احلرمان الرشيفان ومرص واإلسكندرية عند الصدور ، حتقيق: د. حممد احلبيب ابن اخلوجة ، دار الغرب اإلسالمي 

 م .1988ببريوت ، ط. األوىل ، 

 .م 1981 بن حممد التجاين ، حتقيق : العالمة حسن حسني عبدالوهاب ، الدار العربية للكتاب ، عبداهلل رحلة التيجاين 

ْيكي ، حتقيق :د. عبدالعايل ملدبر ، الرابطة املحمدية للعلامء ، ط. األوىل ،  الرحلة احلجازية  م .2011، حممد بن أمحد احلُض 

 م 1978، حتقيق: حممد أبو األجفان ، الرشكة التونسية للتوزيع ، ط. األوىل ، رحلة  أيب احلسن عيل القلصادي

 م. 2005 – 1426، مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلة ، د.عبداهلادي التازي ، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،  رحلة الرحالت

 دي ، دار سعد الدين للطباعة والنرش والتوزيع ، ط. األوىل.، حممد بن حممد بن عيل العبدري ، حتقيق: د.عىل إبراهيم كر رحلة العبدري

املوسومة بتعداد املنازل احلجازية ، حتقيق: عبداهلل محادي اإلدرييس ، دار الكتب العملية ، ط. األوىل ،  رحلة العيايش احلجية الصغرى

 .م 2013

 .2006حتقيق:د.سعيد الفاضيل ، د.سليامن القرييش ، ط. األوىل ، دار السويدي للنرش والتوزيع ،  ماء املوائد،  رحلة العيايش 

 .2011دار الكتب العلمية ، حتقيق: أمحد فريد املزيدي ، ط. األوىل ، ، رحلة العيايش 

 م.2001، عبدالعزيز بنعبداهلل ، دار نرش املعرفة ، ط.األوىل ،  الرحالت من املغرب وإليه عرب التاريخ

 تصوير .-، حممد حممد خملوف ، دار الفكرطبقات املالكية  شجرة النور الزكية يف

اب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ، دار ب-كتاب السالم–بن احلجاج النيسابوري  صحيح مسلم

 .م 1991إحياء الرتاث العريب ببريوت ، ط. الرابعة ، 

احلادي عرش ، حممد بن احلاج بن حممد الصغرياإلفراين ، حتقيق د.عبداملجيد خيايل ، مركز من أخبار صلحاء القرن صفوة من انترش 

 .2004الرتاث الثقايف املغريب بالدار البيضاء ، ط. األوىل ، 

 م .2006، حممد بن أمحد احلضيكي ، حتقيق: أمحد مزكو ، مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء ، ط. األوىل ، طبقات احلضيكي

 ، دار الكتب العلمية . 2005، حسني بن حممد بن نارص األغالين  الدرعي ، حتقيق: أمحد السعيدي ،   فهرس ابن نارص

ملخطوطات خزانة الزاوية احلمزيةالعياشية بإقليم الراشدية ، إرشاف وتنسيق ومراجعة د. محيد حلمر ، منشورات  الفهرس الوصفي

 وزارة األوقاف والشؤون واإلسالمية ، اململكة املغربية .

 ، فهرس مع مقدمة تارخيية ، فوزي عبدالرزاق ، دار نرش املعرفة .املطبوعات احلجرية يف املغرب

 ، ياقوت احلموي ، دار صادر، ط.الثانية.معجم البلدان

 م.1949، عمر رضا كحالة ، املكتبة اهلاشمية بدمشق ،  معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة

 م .1993، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، ط.األوىل ، معجم املؤلفني 

 م .1983لرفاعي ، ط. الثانية ، ، محد اجلارس ، منشورات دار املخص رحلتي ابن عبدالسالم الدرعي املغريب

يف رشح خمترص الشيخ خليل ، حممد بن حممد احلطاب ، حتقيق جمموعة من العلامء ، دار الرضوان ، موريتانيا ، ط. األوىل  مواهب اجلليل

 م .2010، 

 .الشعبباب ما جاء يف الطاعون ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة –كتاب اجلامع -، مالك بن أنس املوطأ
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،  1996، حممد الطيب القادري ، حتقيق: حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط. األوىل ، نرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين 

 )ضمن : موسوعة أعالم املغرب ( . 4/1622

شاد احلديثة ، املغرب ،ط. األوىل ، ، أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل ، حتقيق :د.عبدالكريم قبول ، دار الر نور البرص يف رشح املخترص

 م.2013

، احلسن الوزان الفايس ، املعروف بليون اإلفريقي ، حتقيق: حممد حجي وحممد األخرض ، دار الغرب اإلسالمي ،  وصف إفريقيا

 م .1983ط.الثانية ، 

 . 2000فاق العربية ، ط. األوىل ، ، حممد البشري ظافر األزهري ، دار اآلاليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


